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Inleiding 
 

 

Voor u ligt het schoolplan van de locatie Waalwijk, een school voor voortgezet onderwijs. Onze school 

is een protestants-christelijke school met twee vestigingen: één vestiging op De Gaard 4 en een 

dislocatie op de Van Casterenstraat 41 en één vestiging in Wijk en Aalburg. De school is onderdeel 

van de Stichting Willem van Oranje, bestaande uit twee scholen voor voortgezet onderwijs, waarvan 

één te Wijk en Aalburg, één basisschool te Waalwijk en een school voor speciaal basisonderwijs te 

Heusden. 

 

De school staat onder leiding van een tweehoofdige locatiedirectie, te weten de heer C.W. Smit, 

locatiedirecteur Waalwijk en mevrouw R. Rynja-Treffers, adjunct directeur Waalwijk. De school heeft 

een verticale teamstructuur en de teams staan onder leiding van een teamleider. 

 

“Het schoolplan bevat een beschrijving van het beleid met betrekking tot de kwaliteit van het 

onderwijs dat binnen de school wordt gevoerd en omvat ik elk geval het onderwijskundig beleid, het 

personeelsbeleid en het beleid met betrekking tot de bewaking en verbetering van de kwaliteit van 

het onderwijs.” Artikel 24. 

 

Begripsbepaling kwaliteitszorg: “Kwaliteit is de mate waarin een school in een daarvoor bepaalde tijd 

in staat is haar visie en missie en ambities te vertalen in doelen en concreet beleid waardoor het 

succes van de school en de leerlingen in positieve mate wordt beïnvloed. De mate van positiviteit 

wordt bijvoorbeeld vastgelegd in een vastgestelde norm. Kwaliteitsnormen worden zowel door de 

overheid als de school benoemd.”1 

 

Bij bepaalde paragrafen worden expliciet de ambitie, indicator, streefdoel en uitgangssituatie 

opgenomen uit het bestuursakkoord VO. 

 

Als leeswijzer voor ons schoolplan geven we kort onze ambities aan u door. Deze worden in dit 

schoolplan en nog concreter in het locatieresultatenplan van de locatie uitgewerkt. 

 

Op het Willem van Oranje College te Waalwijk: 

 zijn visie en missie, merkbeloftes, doelstellingen en afspraken duidelijk geformuleerd en 

worden breed gedragen. 

 worden leerlingen gezien als unieke, waardevolle jonge mensen. De aandacht en 

ondersteuning voor hen is maatwerk en staat voorop. 

 is het leren betekenisvol, activerend, uitdagend, praktisch en biedt keuzes; het vindt plaats 

binnen en buiten de muren van de school en ontplooit talenten. 

 is het werken en leren een voortdurend proces van ontwikkeling waarin leerlingen en 

personeel duidelijke doelen stellen, resultaten benoemen en reflecteren. 

 zijn inzet van leerlingen, van docenten hoog en is het rendement van leermiddelen maximaal. 

 getuigt het leiderschap op managementniveau en op docentniveau van lef, 

verantwoordelijkheid en ondernemerschap. 

 is samenwerking van groot belang. Overal waar mensen elkaar ontmoeten, zowel binnen als 

buiten de school wordt geleerd van en aan elkaar. 

 zijn kwaliteit en opbrengstgericht werken kernwoorden van de organisatie. 

 is een veilige en gezonde omgeving waar leerlingen en personeel met respect met elkaar 

omgaan. 

 communiceren we in openheid over het wel en wee van de school en maken we ouders 

medeverantwoordelijk voor gedrag en resultaten. 

  

                                           
1 Kwaliteitsbegrip uit Kwaliteitscholen 
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1. Schoolgegevens, missie en visie 
 

1.1 Algemene schoolgegevens 
 

Naam  : Willem van Oranje College 

   Stichting voor Protestants Christelijk Onderwijs 

   Bommelerwaard, Land van Heusden en Altena en de Langstraat 

   en omstreken. 

E-mail  : info@het-willem.nl 

Website : www.het-willem.nl 

Brin-nummer : BRIN 01 GH 

Administratie/Bestuursnr. : 40681 

Orgaancode nummer : 6040681 

 

Schooltypen : vmbo, havo, atheneum, gymnasium 

 

Bevoegd gezag : Stichting Willem van Oranje  

Voorzitter Raad van Toezicht : dr. F.A. Petter 

 

College van Bestuur : L. van Duijn voorzitter College van Bestuur 

   J.M. de Bruin lid College van Bestuur 

 

Directie  Locatie Waalwijk 

   C.W. Smit locatiedirecteur locatie Waalwijk 

   R. Rynja-Treffers adjunct directeur 

 

Situering van de school : Locatie Waalwijk 

   De Gaard 4, 5146 AW  Waalwijk 

   Telefoon 0416 – 33 30 69 

   Fax 0416 – 34 44 99 

 

   Locatie Van Casterenstraat 

   Burg. Van Casterenstraat 41, 5146 GA  Waalwijk 

   Telefoon 0416 – 33 30 69 

   Fax 0416 – 34 44 99 

 

De school richt zich op : De regio Langstraat, Land van Heusden en Altena en Bommelerwaard 

 

Schoolgrootte 

Aantal leerlingen : 2251 (oktober 2012) 

Aantal medewerkers : 238 onderwijzende personeelsleden 

De leerlingpopulatie : De leerlingpopulatie bestaat uit leerlingen van VMBO t/m  

   gymnasium en zijn afkomstig uit de Langstraat, de  

   Bommelerwaard en het Land van Heusden en Altena. 

 

mailto:info@het-willem.nl
http://www.het-willem.nl/
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1.2 Organogram van de Stichting 
 

Kerndirectie PO

B
asissch

o
o

l 
D

e Fo
ntein

Ju
lian

a van
 

Sto
lb

ergsch
o

o
l

SB
aO

D
e Leilin

d
e

Lo
catie

d
ire

ctie

Lo
catie

d
ire

ctie

Lo
catie

d
ire

ctie

MR 
per 

school

GMR 
PO

WvOC
Locaties 
Waalwijk

WvOC
Locatie 
Wijk en 
Aalburg

Locatie
directie

Locatie
directie

MR VO

Afstemmingsoverleg met 
staforganisatie

Staforganisatie
- Bedrijfsvoering

- Financiën
- Personeel
- ICT

Secretariaat 
College van Bestuur

College van Bestuur

Raad van Toezicht

Centrale Directie
met algemene managementtaken

Kerndirectie VO

 
 

 

1.3 Missie en visie: Wie ontmoet, bereikt meer… 
 

Als school hebben onze missie en visie geformuleerd in merkbeloften en een pedagogische opdracht. 

Hieronder onze merkbeloften. 

 

1. Onze overtuiging – Waar geloven wij in? 

 Wij geloven dat Jezus in woord en daad betekenis heeft voor ons leven. Dat geloof ontlenen wij 

aan de Bijbel. 

 Wij geloven dat mensen een geschenk zijn van God en dat in de ontmoeting met elkaar er 

groeikansen zijn in vertrouwen, hoop en liefde. 

 Wij geloven dat mensen elkaar nodig hebben om van waarde te zijn voor elkaar en de wereld 

en voor een betere toekomst. 

2. Onze visie – Hoe kijken wij naar de wereld? 

 Wij zien een wereld die volop kansen biedt maar ook een wereld die vraagt om een kompas en 

richting bij het maken van verantwoorde keuzes. 

 Wij zien een wereld waar de vrijheid van de één de vrijheid van de ander beperkt, maar ook 

een wereld die behoefte heeft aan naastenliefde en tolerantie. 

 Wij zien een wereld waarin jongeren een grote openheid hebben voor andere ideeën met de 

behoefte aan zingeving en echtheid. 

3. Onze missie/merkbelofte – Wat willen wij betekenen voor leerlingen en ouders? 

 Bij ons leer je dat jouw leven waardevol is – voor jezelf, voor anderen en voor de wereld. Dat 

inspireert je om anderen ook als waardevol te zien. Je leert dit uit de Bijbelverhalen en in de 

ontmoeting met elkaar. 

 Bij ons krijg je de ruimte om te ontdekken wat jouw talenten zijn en die in te zetten voor eigen 

ontwikkeling en die van anderen. Dat inspireert je om anderen ook kansen te bieden. 

 Bij ons leer je dat we elkaar nodig hebben om te groeien in kennis en vaardigheden en om 

samen vol te houden als het je tegenzit. Dat inspireert je om met anderen naar oplossingen te 

zoeken. 
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1.4 Pedagogische opdracht 
 

Betekenisvol onderwijs is onderwijs dat betekenis geeft aan leven en laten leven volgens Gods Woord. 

Als leidraad voor ons handelen, hanteren wij het opvoedingsdoel dat door F. Boerwinkel in 1973 is 

geformuleerd. Centraal hierin staat de kritische participatie van jonge mensen in de samenleving. De 

verwoording van hetgeen ons beweegt en hetgeen we uiteindelijk met elkaar beogen is dan als volgt: 

 

"Het doel van opvoeding en onderwijs is de jonge mens zo te begeleiden en te stimuleren op zijn weg 

naar volwassenheid dat hij steeds meer in staat en bereid is te bepalen, waar hij z'n krachten wil 

inzetten, om de algemene cultuuropdracht van de mensen (namelijk deze aarde te bewerken en te 

bewaren in samenwerking met en tot vreugde van alle mensen) op persoonlijke wijze gestalte te 

geven; daarbij zijn kritische zin ten aanzien van wat echt of onecht, waar of onwaar, recht of onrecht 

is te scherpen en hem bereid te maken op te komen voor verdrukten en ontrechten, aan welke kant 

die zich ook bevinden. 

Wij vinden het van belang hierbij dat de jonge mens is opgenomen in een gemeenschap. Een 

gemeenschap, waarin ouderen en jongeren, levend uit Godsvertrouwen zoals Abraham, elkaar 

bemoedigen en corrigeren, onderweg naar een toekomst van liefde, gerechtigheid en vrede. Een 

toekomst die voorgoed reeds is begonnen in Jezus de Heer en die door Hem eenmaal volle 

werkelijkheid zal worden". 
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2. Identiteit 
 

 

2.1 Identiteit van de school 
 

De statuten van de Stichting Willem van Oranje melden als doel en grondslag in artikel 2: 

 

1. De stichting heeft ten doel het bevorderen van protestants-christelijk onderwijs en daaraan 

gerelateerde activiteiten op het terrein van welzijn, verzorging en opvoeding in de 

Bommelerwaard, Land van Heusden en Altena en de Langstraat en omstreken. 

2. De stichting beoogt niet het maken van winst. 

3. De stichting heeft tot grondslag de Heilige Schrift als Gods Woord, vastgelegd in de belijdenis van 

de Kerken der Reformatie hier te lande. 

 

Realisering van onze waarden en normen geschiedt door waardegestuurd onderwijs. Waardegestuurd 

onderwijs vraagt om processturing en interventies van ons als directie en van docenten in en buiten 

de klas en door onderwijsondersteunend personeel. Onze stijl van leidinggeven is gericht op de 

waarden die we als organisatie belangrijk vinden. 

 

Hiermee willen we bereiken dat onze school een leerwerkgemeenschap is waar gezamenlijk leren en 

leven centraal staat. ‘Samen leren, samen leven, samen leren samenleven’ vinden wij belangrijk in 

deze tijd van individualisme en waar sociale cohesie nodig is voor participatie in de samenleving. De 

school ziet opvoeden als het scheppen van gunstige voorwaarden voor een krachtige leeromgeving 

om tot een goede ontwikkeling van het kind te komen. Deze ontwikkeling is gericht op toenemende 

participatie in de samenleving. Ieder kind moet zijn talenten kunnen ontwikkelen. Ieder kind dient 

hierbij op een voor hem of haar geschikte plaats in de samenleving terecht te komen. Het is dan van 

belang dat dit proces veilig verloopt en dat er aandacht is voor geestelijke en lichamelijke 

gezondheid.  

 

In ons handelen stellen we vijf waarden centraal. Waarden die, waar mogelijk, hun invulling krijgen 

vanuit het Evangelie. 

 

Respect 

Respecteren houdt in dat we door gedrag blijk geven van eerbied voor personen, voorschriften en 

opvattingen. Dat houdt concreet in dat er sprake moet zijn van naleving van schoolregels of 

opdrachten van docenten, het op positieve wijze volgen van dagopeningen en vieringen, in 

taalgebruik de naam van God en Zijn Zoon niet nodeloos gebruiken, of vrienden en vriendinnen 

uitschelden voor al wat lelijk is, je onthouden van verbaal geweld. Kortom, uit ons gedrag moet 

respect blijken. 

 

Respecteren moet je leren. In gesprek (dialoog) met anderen zijn vier fasen van belang, inclusief de 

vragen die daarbij horen: 

 luisteren (“wat ervaar ik zonder conclusies te trekken?”) 

 respecteren (“wat zou ik van de ander kunnen leren?”) 

 je eigen gezichtspunt opschorten zonder te reageren, zien wat gebeurt terwijl het gebeurt 

(“wat drijft me de dingen te zien zoals ik ze zie?”) 

 spreken (“wat moet nu worden gezegd, door mij, door anderen, door het geheel?”). 

 

Wanneer we vragen aan leerlingen, docenten en ouders elkaar te respecteren, dan betekent dit dat 

we elkaar even stilzetten bij de vraag “wat zou ik van de ander kunnen leren”; een hele praktische 

vraag in een schoolgemeenschap om respecteren te leren.  
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In een samenleving, beïnvloed door media-achtige tendensen en mondigheidsprincipes, is het 

‘opschorten van je eigen gezichtspunt’ misschien wel het moeilijkst. Respecteren, is ons idee, moet je 

leren. 

 Grenzen van anderen respecteren. 

 Afspraken en beloftes nakomen. 

 Met respect over anderen praten. 

 

Verantwoordelijkheid 

In het woord verantwoordelijkheid zit het woordje ‘antwoord’, het verwijst ook naar verantwoording 

afleggen: 

 

De vraag van ouders/verzorgers en leerlingen over ‘de goede manier waarop de school kinderen 

voorbereidt op hun vervolgopleiding of beroep’. De school is daar verantwoordelijk voor en moet daar 

verantwoording over afleggen. 

 

De vraag naar ons gedrag en keuzes die we maken. De keerzijde van verantwoordelijkheid is 

verantwoording afleggen over ons gedrag en onze keuzes. Verantwoording afleggen is een 

basishouding in onze organisatie en scholen. 

 

Antwoord geven op een vraag betekent ook dat we “oor” hebben voor die ander. Open staan voor 

vragen en bereid zijn te antwoorden. “Oor” hebben voor de docenten, de leerlingen, de ouders. Geen 

“oor” hebben voor de andere, om welke reden dan ook, doet de betrokkenheid geweld aan. We 

dienen ‘om te zien’ naar elkaar. Gehoorzaamheid is dan ook niet slaafs volgen van….., maar “oor” 

hebben voor elkaar. Omzien naar elkaar vraagt om die houding. Een houding waarin de Bijbel ons 

prachtige voorbeelden geeft. Wij zijn ook als organisatie verantwoordelijk voor elkaar en de 

resultaten die we samen behalen. 

 Elkaar aanspreken op ongewenst gedrag. 

 Het goede voorbeeld geven. 

 Eigen belang ondergeschikt maken aan het algemeen belang. 

 

Betrokkenheid 

De waarde betrokkenheid drukt uit dat we aandacht hebben voor elkaar, voor elkaars talenten en 

voor elkaars prestaties. Dat we als organisatie met betrokkenheid willen uitdrukken dat elke leerling 

van unieke waarde is en dat elk kind zich in geborgenheid kan ontwikkelen. 

 

Met die betrokkenheid willen we ook uiting geven aan onze zorg voor kinderen en personeel op 

momenten dat het nodig is. Met deze waarde geven wij inhoud aan een veilige school voor leerlingen 

en personeel. 

 Elkaar helpen en steunen. 

 Hulp en advies vragen. 

 Opbouwende kritiek geven. 

 Anderen bij beslissingen betrekken. 

 

Resultaatgerichtheid 

Deze waarde verwijst naar de bedoeling van ons handelen. Resultaatgerichtheid impliceert een 

doelgerichtheid. Als school willen we de opvoedingsdoelen en de leerdoelen helder formuleren naar 

resultaat, zodat ons handelen vanuit het resultaat kan worden beoordeeld en bijgesteld. 

 

Een resultaat dat per leerling met z’n capaciteiten zeer verschillend kan zijn en gebaat is bij 

maatwerk. Een resultaat dat uitgedrukt kan worden in rendement, maar dat ook uitgedrukt kan 

worden in procesresultaat versus productresultaat. 

Resultaatgerichtheid in onze organisatie gaat uit van doelgericht werken op basis van verantwoorde 

keuzes. Keuzes die samen met ouders en leerlingen gemaakt moeten kunnen worden. Samen leren 

betekent ook samen met de ouders/verzorgers en leerlingen.  
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Daarin resultaat behalen is één van onze doelen. 

 Openstaan voor veranderingen. 

 Steeds naar verbeteringen streven. 

 

Openheid 

Met het woord openheid willen we duidelijk maken dat wij in onze relatie en communicatie open staan 

voor ouders en leerlingen. Ouders zijn de eerst verantwoordelijken voor de opvoeding van hun 

kinderen, samen zullen we vorm moeten geven aan een educatief partnerschap. Good governance zal 

daarbij de leidraad zijn voor openheid en verantwoording. 

 

 Open staan voor anderen is voor ons een basishouding. Dat betekent ook dat wij van anderen 

verwachten dat zij ons open tegemoet treden. Open staan voor andere meningen en open 

staan voor kritiek moet wederkerig zijn, wil er sprake zijn van een vruchtbare dialoog. 

 

 Anderen betrekken bij beslissingen kan bijdragen tot een groter draagvlak en de garantie dat 

de uitvoering van beleid doelgericht is d.w.z. dat wat we hebben afgesproken, wordt ook 

gedaan of bereikt. 

 

 Kinderen moeten zich optimaal kunnen ontplooien. Daarbij gaat het niet alleen om cognitieve 

ontwikkeling, maar ook om sociaal functioneren, het omgaan met emoties en normen en 

waarden, niet alleen van jezelf, maar ook die van anderen. Hoor en wederhoor en een 

positieve luisterhouding zijn hierin essentieel. 

 
Ambitie Indicator Streefdoel Uitgangssituatie 

4. Horizontale 
verantwoording 

Kwaliteit informatie naar 
ouders/verzorgers 

In 2013 is het percentage 
ouders/verzorgers dat 
tevreden is over de kwaliteit 
van de informatie van 60% 
naar 80% 

In 2015 is de tevredenheid over 
de kwaliteit van de informatie  
gestegen naar 80%-90%. 

 

Openheid kent haar grenzen als personen in hun privacy dreigen te worden geschaad of benadeeld.  

 

Wanneer we ons bewust willen zijn in ons handelen, dan zullen we in het realiseren van 

waardegestuurd onderwijs ook passende interventies moeten plegen. 

 

 

2.2 Identiteit in het onderwijsprogramma 
 

Het strategische beleid van de Stichting gaat over de richting waarin de organisatie zich moet 

ontwikkelen. 

Het strategische beleid gaat ook over de ruimte weer binnen leerlingen en personeel van de 

organisatie zich kunnen ontwikkelen. 

 

Het is deze ruimte en richting die in dit schoolplan wordt beschreven. Het benadrukken van het 

begrip ruimte heeft zijn grond in de opvatting van een organisatie die uitgaat van de lerende mens en 

de ondernemende mens. 

 

De nieuwe organisatie heeft haar strategische beleid beschreven op vier strategische velden: 

1. Onderwijs; 

2. Personeel; 

3. Organisatie; 

4. Omgeving. 

 

In het strategische beleid is aangegeven welke doelen we willen bereiken op de verschillende 

strategische velden. In dit schoolplan vormen deze doelen onze leidraad. 
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De organisatie gaat voor onderwijs, dat 

- aandacht besteedt aan de ontwikkeling van het denken, doen en het welbevinden vanuit het 

protestants-christelijke geloof. 

- kinderen/leerlingen laat ontdekken waar hun talenten liggen om die samen met docent en 

medeleerlingen verder te ontplooien, zodat die ontwikkeling enerzijds bijdraagt tot persoonlijk 

welbevinden, anderzijds tot een waarde(n)volle participatie in de samenleving. 

- kinderen/leerlingen leren verantwoorde keuzes te maken die rekening houden met respect, 

verantwoordelijkheid en veiligheid van medemens en omgeving. 

- kinderen/leerlingen leren om samen met docenten resultaatgericht te werken aan zelfstandigheid, 

relatie (samenwerken), en competenties (eigen kunnen). 

- bij kinderen/leerlingen een positief kritische houding stimuleert vanuit christelijke waarden en 

normen, van waaruit de leerling met vertrouwen in de toekomst zijn weg kan vervolgen in de 

samenleving. 

 

De school neemt in het primaire proces eigen initiatief voor het bepalen van eigen pedagogische 

noties, leerdoelen en didactiek. Dat eigen initiatief is vanuit onze protestants-christelijke traditie niet 

onbekend, nee het was en is zelfs de reden voor oprichting van ons onderwijs. De Stichting zal ruimte 

en ondersteuning moeten bieden aan een rijk geschakeerd pc-onderwijs van hoge kwaliteit in onze 

regio. 

In de school zal aandacht zijn voor de verticale onderwijsloopbaan van de leerling in een doorlopende 

leerlijn en zorglijn. Een verbeterde en flexibele aansluiting van primair en secundair onderwijs is een 

belangrijke doelstelling. 

 

Ons schoolbeleid staat in het teken van ruimte geven en grenzen stellen. Het komt neer op een juiste 

balans tussen aandacht, affectie en ondersteuning enerzijds en toezicht op het leerproces en de 

resultaten anderzijds. 

 

 

2.3 Identiteit in de maatschappelijke omgeving 
 

De organisatie gaat voor een relatie met de omgeving die gekenmerkt wordt door 

- een klimaat van openheid en helderheid over relaties en verantwoordelijkheden tussen 

organisatie, ouders en leerlingen. 

- een veilig en inspirerend werk- en leefklimaat vervat in een krachtige leeromgeving. 

- aandacht voor de waarden respect, verantwoordelijkheid, betrokkenheid in denken en doen en in 

communicatie met derden. 

- een regionale aanpak van onderwijsproblemen en realisatie van onderwijsvoorzieningen. 

- regionalisering t.b.v. het bieden van maatwerk aan leerlingen. Hoofdmotieven zijn om 

a. pc-onderwijs te behouden en kwalitatief te versterken. 

b. leerlingen een doorlopende opleidingsweg te bieden. 

c. professionele ontwikkeling van personeel te stimuleren met o.a. van elkaar  

 leren en naar elkaar omzien. 

d. ontwikkelen van burgerschapszin. 

 
Ambitie Indicator Streefdoel Uitgangssituatie 

9. Educatief 
partnerschap 

Communicatie In 2013/2014 streven we naar 
het verbeteren van de 
communicatie. 50% van de 
ouders/verzorgers ervaren de 
school als betrokken bij 
ouderproblematieken. 
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2.4 Identiteit in het personeelsbeleid 
 

De organisatie gaat in samenwerking met docenten en leerlingen voor een 

personeelsbeleid 

- waarbij personeelsleden zich kunnen ontwikkelen om te ontdekken waar hun talenten liggen om 

die samen met leerlingen en medecollega’s verder te ontplooien, zodat die ontwikkeling enerzijds 

bijdraagt tot persoonlijk welbevinden, anderzijds tot een waarde(n)volle participatie in de 

schoolorganisatie. 

- dat aandacht besteedt aan competentieontwikkeling volgens de wet BIO, waarbij waarden als 

respect, verantwoordelijkheid, veiligheid en resultaatgerichtheid kernwaarden zijn en er een 

wezenlijke bijdrage is aan de gezamenlijk gewenste krachtige leeromgeving. 

 

 

2.5 Identiteit in het financieel en facilitair beleid 
 

De organisatie gaat voor een type organisatie, waarin 

- de eigen identiteit van iedere locatie wordt bevorderd en gewaardeerd. 

- iedere locatie binnen afgesproken kaders zelfstandig en verantwoord vorm geeft aan de centrale 

waarden en een krachtige leeromgeving. 

- meedenken en meedoen een partnerschap veronderstelt tussen ouders/verzorgers en school, 

waarbij initiatief en inspraak op alle niveaus in de organisatie betrokkenheid bij de organisatie 

versterkt. 

- verantwoording aan direct en indirect belanghebbenden een normaal onderdeel is van het 

communicatieproces. 

 

Uit onze missie en visie blijkt dat we een lerende organisatie zijn op zoek naar ontmoeting. In de 

missie staat samen leren en samen leven centraal. In de visie moet het leren van leerlingen 

gestimuleerd worden door het ontwerpen en onderhouden van een krachtige leeromgeving. Leren 

leren is onze kernopdracht. Teams, of het nu directieteams zijn of docententeams, moeten opereren 

als leerwerkgemeenschappen of als docentenwerkplaatsen, waar collega’s samen condities scheppen 

voor de ontwikkeling van kinderen. 

In onze lerende organisatie gaat het om: 

 doelgerichte processen; 

 doelbewuste processen. 

 
Ambitie Indicator Streefdoel Uitgangssituatie 

1. Uitdagende doelen 
en effectieve feedback 

Percentage leerlingen dat 
positieve ervaringen heeft is 
> 75% en leerlingen geven 
het gemiddelde cijfer > 7.0. 

Leerlingen ervaren in de 
lessen/onderwijsactiviteiten 
een uitdaging. 

Leerlingtevredenheidsonderzoek. 

  Leerlingen ervaren in de les en 
bij andere onderwijsactiviteiten 
een positieve en effectieve 
feedback op inhoud en gedrag 

Leerlingtevredenheidsonderzoek 

 

Bovenstaande betekent dat wij onze LRP’s zullen voorzien van budgetten, die door het bestuur 

worden goedgekeurd. Ook (P)MR heeft in het kader van het financiële proces een plek in de 

procedure. 
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3. Onderwijs 
 

 

3.1 Algemeen: schets VO en prognoses voor komende jaren 
 

Het voortgezet onderwijs zal in de komende jaren te maken krijgen met een kleinere instroom in het 

eerste leerjaar. In 2016 zal de krimp die zich voordoet in het basisonderwijs, ook ons parten gaan 

spelen. De forse groei in de jaren 2008 t/m 2011 in Waalwijk zal in de jaren 2014 en volgend leiden 

tot een uitstroom van relatief veel leerlingen. Bij een daling van de instroom, zal het effect zeker 

merkbaar zijn. Het is dan ook belangrijk om de komende vier jaren daar in verband met formatie en 

financiën rekening mee te houden. 

 

Doelstelling voor de komende vier jaar is om middels goed onderwijs de kwaliteit en ons 

marktaandeel te behouden. Ook de relatie met het basisonderwijs en de ouders/verzorgers zal 

verbeterd moeten worden. Onze ambitie is om de betrokkenheid van ouders/verzorgers te vergroten, 

want door samen verantwoordelijkheid te nemen voor het leerproces en opvoedingsproces, zal het 

resultaat verbeteren. 

 

In de dialoog met ouders wordt gestreefd naar een wederkerige relatie tussen ouders en de school 

met erkenning van het onderscheid en gezamenlijkheid in taken en verantwoordelijkheid. Deze 

gezamenlijke verantwoordelijkheid krijgt vorm doordat zowel ouders en leraren deelnemen aan 

gedeelde opvoedingspraktijken. Dialoog met ouders zal worden gekenmerkt door gedeelde 

opvoedingsdoelen, gedeelde waarden en inspiratiebronnen ten aanzien van opvoeding, begeleiding en 

vorming. 

 

Communicatie en betrokkenheid 

Op elk niveau van de organisatie vindt horizontale verantwoording plaats, d.w.z. dat aan leerlingen, 

ouders/verzorgers op heldere manier tijdig resultaten en gedrag worden verantwoord. Horizontale 

verantwoording is wederzijds, d.w.z. dat ook ouders/verzorgers en leerlingen zich met betrekking tot 

resultaten en gedrag zich verantwoorden. Betrokkenheid als kernwaarde is zo niet alleen een interne 

aangelegenheid, doch ook een externe aangelegenheid richting de schoolorganisatie. 

Vensters voor Verantwoording zullen we inzetten voor die verantwoordingsplicht. 

 

Met deze ambitie willen we bereiken dat: 

 de informatie over gedrag en leerresultaten met betrekking tot het eigen kind tijdig en frequent 

beschikbaar is voor zowel school als ouders/verzorgers. Hiermee is de communicatie gediend en 

geven we als school aan dat er met betrekking tot opvoeding een gedeelde verantwoordelijkheid 

is. 

 dat ouders/verzorgers kunnen deelnemen aan overlegplatforms waarin gesproken wordt over de 

organisatie en het onderwijsproces zodat door deze vorm van participatie verbeteringen kunnen 

worden opgepakt en feedback gegeven kan worden op onze merkbeloften. 

 

Bij de paragraaf betreffende betrokkenheid van ouders/verzorgers komen we hierop terug. 
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Ambitie Indicator Streefdoel Uitgangssituatie 

4. Horizontale 
verantwoording 

Contacten ouder-school 100% van de mentoren 
hebben minimaal 4 x per jaar 
contact met de ouders die 
minder dan verwacht 
presteren. 

Oudertevredenheid onder deze 
doelgroep. 

 Vensters voor 

Verantwoording 

50% van de ouders hebben 

eenmaal per schooljaar kennis 
genomen van de Vensters voor 
Verantwoording. 

Oudertevredenheidsonderzoek op 

dit punt. 

9. Educatief 
partnerschap 

Communicatie In 2013/2014 streven we naar 
het verbeteren van de 
communicatie. 50% van de 
ouders/verzorgers ervaren de 
school als betrokken bij 
ouderproblematieken. 

 

  Toezeggingen van personeel 
naar buiten toe (ouders en 
leerlingen) moeten (direct) 
waargemaakt worden. 

 

  Informatie van personeel naar 
buiten toe (ouders en 
leerlingen) moet opbouwend 
zijn voor de school, letten op 
ons eigen ambassadeurschap. 

 

 Betrokkenheid Gedrags- en leerresultaten 
moeten tijdig en frequent 
beschikbaar zijn voor 
ouders/verzorgers. 

In 2013 ouderenquête met 
betrekking tot 
informatievoorziening. 90% van 
de ouders is tevreden. 

  In 2013/2014 wordt 20% van 
de ouders in staat gesteld om 
deel te nemen aan een 
overleg- of informatieplatform 
over onze schoolorganisatie en 
identiteit. 

In 205 is 40% van de ouders 
geïnformeerd of uitgenodigd voor 
een platformbijeenkomst met 
locatiedirectie of College van 
Bestuur. 

  In 2013/2014 worden 
relevante participanten uit 
onze omgeving als genoemd in 
het strategisch beleid 
uitgenodigd voor 
platformoverleg. 

 

 

 

3.1.1 Onderwijskundig concept 

 

Wanneer we spreken van een krachtige leeromgeving, dan doen we dat om aan te geven dat we 

hiermee een leer- en werkomgeving willen scheppen waarin een kind zich veilig voelt, zich waardevol 

kan achten, ruimte krijgt om zijn talenten te ontdekken en te ontwikkelen en zich in kan zetten voor 

anderen. 

 

Onze eerste ambitie ligt altijd bij het bevorderen van het geluk en welzijn van kinderen.  

‘De (glim)lach van een kind, doet je beseffen…’. Het is onze ambitie om vanuit onze christelijke 

identiteit kinderen en elkaar te inspireren en te laten inspireren door het leven van Jezus Christus. 

Voor ons is dit een onderdeel van de krachtige leeromgeving. 

 

Leerlingen verdienen het beste onderwijs, onderwijs dat bij hen past en dat aansluit op hun talenten 

en mogelijkheden, ongeacht op welke schoolsoort zij zitten. 

 

Onderwijs dient vanuit haar intrinsieke waarde bij te dragen aan de persoonsvorming en interesse bij 

leerlingen aan te wakkeren en een positieve leerhouding te stimuleren. Daarnaast is het van belang 

dat de beroepsvorming wordt gestimuleerd, omdat een flexibele houding ten opzicht van arbeid en 

leren steeds belangrijker wordt. In dat onderwijsaanbod zal op onze school er altijd 

een balans moeten zijn tussen vorming van het kind en rendement van het leren. 
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Beter presteren, beter doorstromen naar het vervolgonderwijs, sneller toetreden tot de arbeidsmarkt 

en beter toegerust zijn voor de maatschappij van vandaag en morgen, worden niet alleen uitgedrukt 

in ‘economische’ cijfers, maar ook in kwaliteitsaspecten als sociale vaardigheid en sociale empathie, 

respect, tolerantie en verantwoordelijkheid. Kortom: scoren op onze kernwaarden, hoewel moeilijker 

meetbaar, zal voor ons een ambitie blijven. 

 

Onze visie is dat ‘wie ontmoet, bereikt meer…’ plaatsvindt in de klas. Hier vindt, vanuit de 

ontmoeting, een uitwisseling plaats van kennis, cultuur en vaardigheden. 

 

Voorwaarde is wel dat je als school en ouders/verzorgers iets te bieden hebt in die relatie. D.w.z. dat 

je de leerling, het kind, aanspreekt op zijn of haar talent, dat de leerling/het kind merkt dat hij 

gekend en gewaardeerd wordt in wat hij of zij kan, dat we komen tot goede leerprestaties en 

ontplooiing van talenten bij kinderen. Rendement, resultaat behalen door grotere aandacht voor de 

leerling, tijdige hulp en interventies en educatief ondernemerschap (overdreven: de ‘kleine 

zelfstandige’ in de klas) zou wel eens tot meer bezinning kunnen leiden en efficiënter onderwijs in de 

brede zin van het woord. Met andere woorden: geen prestatie zonder relatie, speelt door alles heen. 

 

Door onderwijs op maat en samenwerkend leren, willen wij onze krachtige leeromgeving vormgeven. 

Termen die ons onderwijsconcept samenvatten, zijn: 

-  maatwerk in zorg en excellentie 

-  activerende didactiek 

-  samenwerkend leren. 

 
Ambitie Indicator Streefdoel Uitgangssituatie 

3. Maatwerk in zorg en 
excellentie 

Gemiddeld eindcijfer van de 
20% best presterende VWO-
leerlingen. 

De gemiddelde score op het 
eindexamen van de 20% best 
presterende VWO-leerlingen is 

gestegen met 0,2 punt ten 
opzichte van 2010. 

Uitgangssituatie 20% beste 
VWO’ers hier opnemen. 
In 2010 ware er bijvoorbeel 58 

Technasia, 183 
Universumscholen, 133 TTO-
scholen en 22 
Begaafdheidsprofielscholen. 

 Examen in meer vakken dan 
voorgeschreven en in vakken 
op een hoger niveau. 

Het percentage leerlingen dat 
in meer vakken examen doet 
dan minimaal is 
voorgeschreven, is in 2015 
gestegen. 

 

 Signaleren van verschillen 
tussen leerlingen 

Alle leraren stemmen de 
instructie, de verwerking en de 
onderwijstijd af op verschillen 
in ontwikkeling van leerlingen. 

De docenten die in 2012 nog niet 
kunnen omgaan met verschillen, 
volgen scholing om zich hierin 
voldoende te bekwamen. 

   In 2013 stemt 30% van de 
leraren HAVO/VWO de instructie 
af op verschillen in ontwikkeling 
tussen leerlingen (WW). 

   In 2013 stemt 25% van de 
leraren HAVO/VWO de verwerking 
af op verschillen in ontwikkeling 
tussen leerlingen (WW). 

   In 2013 stemt 20% van de 
leraren HAVO/VWO de 
onderwijstijd af op verschillen in 
ontwikkeling tussen leerlingen 
(WW). 

  In 2015 is er voor alle 
leerlingen met een indicatie 
leerstof op maat aanwezig of 
wordt ontwikkeld. 

 

 Maatwerk bieden. In 2015 wordt aan nagenoeg 
alle excellente en 
hoogbegaafde leerlingen 
maatwerk geboden. 
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Richting voor de komende vier jaar: 

De komende vier jaar zal maatwerk in zorg en excellentie een belangrijk onderwerp zijn. 

Differentiatie kan verschillende vormen aannemen en per vak verschillen. 

 

Maatwerk kan de vorm krijgen van meer of minder tijd voor verwerking, tempodifferentiatie, 

differentiatie in vaardigheden van eenvoudige naar complexere vaardigheden, stofdifferentiatie in de 

vorm van herhalingsstof of verdiepingsstof. Ook zullen de toetsen aandacht besteden aan de 

toegepaste differentiatie. 

 

Door inhoud en/of onderwijsorganisatie aan te passen aan de verschillen tussen leerlingen, dient er 

maatwerk te ontstaan. Door op deze wijze ons onderwijs vorm te geven, scheppen we ruimte voor 

een ambitieuze leercultuur voor alle leerlingen. Hiermee kan de school aandacht besteden aan 

excellentie en hoogbegaafdheid. In het VWO is er in de bovenbouw naast een basisprogramma, ook 

ruimte voor individuele leerlijnen en buitenschools leren op universiteiten. 

 

In het primaire proces moeten uitdagende doelen gesteld worden en zal effectieve feedback moeten 

plaatsvinden. 

 
Ambitie Indicator Streefdoel Uitgangssituatie 

1. Uitdagende doelen 
en effectieve feedback 

Percentage leerlingen dat 
positieve ervaringen heeft is 
> 75% en leerlingen geven 
het gemiddelde cijfer > 7.0. 

Leerlingen ervaren in de 
lessen/onderwijsactiviteiten 
een uitdaging. 

Leerlingtevredenheidsonderzoek. 

  Leerlingen ervaren in de les en 
bij andere onderwijsactiviteiten 

een positieve en effectieve 
feedback op inhoud en gedrag 

Leerlingtevredenheidsonderzoek 

 

Dit heeft gevolgen voor: 

a.  personeel 

b.  programma 

c.  proces 

d.  organisatie 

 

Ad a.  personeel 

Personeel zal zich, indien nodig, moeten scholen in het omgaan met verschillen. De docent is 

instructeur en ontwikkelaar. In die taak zal hij zich bezig houden met activerende didactiek voor 

iedere leerling. Daarnaast zal hij in zijn curriculum aandacht moeten besteden aan herhaling en 

versterking of aan verdieping en excellentie. Dus daarom is het nodig met docenten te bespreken 

welk type maatwerk ze kunnen leveren. De docent moet voldoende tijd en ruimte hebben om het 

programma te ontwerpen en uit te voeren. Dit kan ook gevolgen hebben voor de taakverdeling 

binnen de sectie of team. 

 

Ad b.  programma 

Er is dus sprake van een basisprogramma en een extra programma om bij te spijkeren of te 

excelleren (verdieping). Bijspijkeren kan voor sommige leerlingen ook versterking van het 

programma inhouden. In het vakwerkplan wordt aangegeven wat de basisstof is en wat de stof voor 

verdieping en versterking is. 

 

In onze missie/visie staat dat we de talenten van leerlingen willen ontwikkelen door o.a. een 

krachtige leeromgeving in te richten die de leerlingen en docent stimuleert. Het model moet: 

- leiden tot een waardevol diploma (goede resultaten en succes op vervolgopleiding) 

- voldoende tijd en ruimte bieden aan leerling om programma succesvol te volgen 

(studeerbaarheid moet optimaal zijn) 

- voldoen aan de wettelijke regels met betrekking tot verplichte vakken en profielvakken en 

onderwijstijd.  
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Ad c.  proces 

In het proces is plaats voor aandacht voor het leerresultaat/rendement en de vormingsaspecten van 

onze leerlingen. Tijd en leerruimte zijn de centrale begrippen. Je stelt met iedere groep (of leerling) 

een doel, een perspectief op, een zogenaamd ontwikkelingsperspectief. Je gaat als het ware met de 

leerling of klas een wederzijds contract aan waarin programma en resultaat wordt vastgelegd. 

Daaronder valt ook (leer)gedrag en verwachtingen. 

Het onderwijskundig perspectief is een schoolaanbod, en niet een vraag en wij draaien perspectief, 

waarin kansen geen kansen zijn. Als docent en school moet je weten waarop je een garantie kunt 

afgeven. Bij dit proces behoort wel steeds een gedegen onderbouwing van wat je als docent doet. Je 

moet je altijd kunnen verantwoorden naar ouders en leerlingen. Dat betekent dat we helder moeten 

zijn wat doel en resultaat moeten zijn. 

 

Dit zal altijd vanuit een aantal perspectieven bezien worden, te weten: 

1. Het leerlingperspectief 

2. Het docentenperspectief 

3. Het onderwijskundig perspectief 

4. Het organisatorisch/financieel perspectief 

5. Het omgevingsperspectief (school en maatschappij, PR, bedrijf) 

6. Het toekomstperspectief (beroep, competenties, etc.) 

 

Ad d.  organisatie 

De organisatie in de klas c.q. klassenmanagement zal aandacht moeten krijgen. De organisatie in de 

klas ordent de tijd en ruimte voor de leerling en de docent. De docent op zijn/haar beurt, ordent stof 

in tijd en ruimte. Bij die ordening speelt de organiseerbaarheid een rol, d.w.z. is het programma voor 

iedereen haalbaar, studeerbaar. 

 

Bij de ordening in tijd en ruimte, speelt altijd geld een allesbepalende rol. Daarom is een organisatie 

gebaat bij eenvoud. Eenvoud die ook voor de docent beheersbaar is. 

 

 

3.1.2 Relatie VO met toeleverend onderwijs 

 

Als streekschool hebben we contact met circa 15 toeleverende basisscholen in Wijk en Aalburg en 40 

in Waalwijk. Deze scholen worden jaarlijks door onze scholenbezoeker, teamleider of directie bezocht 

om resultaten terug te koppelen van leerlingen in klas 1 tot en met 3. Basisscholen ontvangen de 

rapportresultaten van hun leerlingen tot en met de 3e klas. Tevens start de nieuwe 

wervingscampagne, nieuwe ontwikkelingen worden besproken en is er ruimte voor vragen over de 

toelatingscriteria. 

 

Met betrekking tot de leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, is er vanuit ons 

samenwerkingsverband een verlengde aanmelding die al start in groep 7. Ouders/verzorgers en 

leerlingen worden door een ‘intaker’ begeleid in de keuze voor de juiste school of afdeling.  

 

Eenmaal per jaar worden in het kader van POVO alle directies en IB’ers ingelicht over de 

aanmeldingsprocedure en ondersteuningsmogelijkheden van de VO-scholen. Onze school doet dit 

onder leiding van de stuurgroep POVO. 

 

Wanneer het advies van de basisschool niet voldoende onderbouwd is door Cito-resultaten en/of 

leerlingvolgsysteem en wanneer het advies basisschool afwijkt van de schoolkeuze van 

ouders/verzorgers, heeft onze toelatingscommissie contact met de basisschool om te komen tot een 

verantwoorde keuze. 
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Sedert twee jaar wordt er vanuit onze school een Plusklas georganiseerd voor hoogbegaafde 

leerlingen die onze school gaan bezoeken. De Plusklas richt zich in haar programma op de interesse 

van de leerling, zijn/haar capaciteiten en op leren leren. Basisscholen kunnen aangeven of er 

leerlingen in aanmerking komen voor de Plusklas, waarna er een procedure met test plaatsvindt door 

onze orthopedagoog. De Plusklas-leerlingen komen uit groep 7 en 8. Komende jaren zijn er twee 

ontwikkelingen. Ten eerste zal er een uitbreiding zijn voor leerlingen uit lagere groepen en ten 

tweede zal er in ons voortgezet onderwijs een doorgaande (individuele) leerlijn ontwikkeld worden 

voor deze leerlingen. Twee collega’s in Waalwijk zijn in opleiding voor specialist hoogbegaafde 

leerlingen. 

 

Tot slot zijn er open dagen en informatiedagen voor basisscholen en ouders/verzorgers over de 

inrichting van ons onderwijs. 

 

 

3.1.3 Toelatings-, bevorderings- en verwijderingsbeleid 

 

Er is een centrale aanmelding. Aanmelding op onze school kan op grond van onderstaande 

voorwaarden: 

1. Het kind moet uitzicht hebben op het behalen van een diploma; 

2. Er is plaatsruimte op de school; 

3. Ouders/verzorgers respecteren de grondslag van de school; 

4. De school kan de extra ondersteuning bieden die nodig is voor het kind om een diploma te 

halen. 

In deze schoolplanperiode zal Passend Onderwijs worden uitgevoerd met zorgplicht. 

 

Het bestuur heeft voor de toelating van leerlingen per locatie een toelatingscommissie ingesteld 

onder leiding van de locatiedirecteur. De samenstelling van de toelatingscommissie locatie Waalwijk 

is locatiedirecteur of adjunct directeur, betreffende teamleider en drie basisschoolbezoekers 

(zorgcoördinator, orthopedagoog en/of ambulant begeleider zijn op afroep beschikbaar). 

 

De toelating vindt plaats volgens vastgestelde criteria als daar zijn: 

 Advies basisschool 

 Onderwijskundig rapport als onderbouwing van advies basisschool 

 Cito-score of gegevens leerlingvolgsysteem als onderbouwing van advies basisschool 

 Uitzicht op behalen van een diploma 

 Voor HAVO/VWO zo nodig een intelligentieonderzoek/Nio-onderzoek om te bepalen op welk 

niveau een leerling kan starten in Waalwijk 

 

De toelatingscommissie is gemandateerd door het bestuur en doet de bekendmaking van toelating 

aan ouders/verzorgers en leerlingen en doet hiervan verslag aan het bestuur. 

 

Richting voor komende jaren is te komen tot een een meer objectieve en kansrijke toelating, zodat 

sneller de leerling op de juiste plaats terechtkomt. 

 

Wanneer geldt de zorgplicht? 

Voordat de zorgplicht ingaat, moet de leerling voldoen aan de aanmeldingsvoorwaarden zoals 

hierboven genoemd en moet de school dus hebben vastgesteld dat zij de extra ondersteuning kan 

bieden die nodig is. 
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Wordt voldaan aan de aanmeldingsvoorwaarden, dan gaat de zorgplicht in en treedt de school in 

overleg met de ouders/verzorgers en leerling om te komen tot een passend programma. In dat 

overleg kan ook het aanbod van een passend programma op een andere school aan de orde komen. 

Uit het overleg komt een voorstel voor een passend programma en mogelijk passende school: 

plaatsing op een andere reguliere of speciale school. Deze school moet plaats hebben en bereid zijn 

op grond van haar aanmeldingsvoorwaarden het kind toe te laten. Zo ja, dan gaat op dat moment de 

zorgplicht over naar deze andere school. Het is dan aan de ouders/verzorgers om hun kind 

vervolgens op die school in te schrijven. Bij bezwaar kunnen ouders/verzorgers gebruik maken van 

bemiddeling van het Samenwerkingsverband VO De Langstraat 30-09 of vragen om een oordeel van 

de geschillencommissie toelating en verwijdering. 

 

Leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben 

Voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, stelt de school een ontwikkelingsperspectief 

op. Hierin staat het verwachte uitstroomniveau van de leerling. Ook wordt in dit perspectief 

beschreven welke ondersteuning en begeleiding de leerling krijgt om dit uitstroomniveau te halen. 

Over het uitstroomniveau (het te behalen diploma) voert de school op overeenstemmingsgericht 

overleg met de ouders/verzorgers. Bij dit overleg wordt de leerling zelf betrokken. 

 

Bevorderingsbeleid 

De bevordering van leerlingen naar een klas in dezelfde schoolsoort of afdeling en tussen 

schoolsoorten vindt plaats volgens vastgestelde overgangsnormen, waar de MR advies over uitbrengt. 

Voor de doorstroom VMBO T naar HAVO 4 is een regionaal doorstroomprotocol vastgesteld volgens de 

daarvoor geldende landelijke regels. Alle overgangsnormen staan op de website van de school 

(www.pr.het-willem.nl)en worden aan het begin van de cursus bekend gemaakt aan leerlingen en 

ouders/verzorgers. 

 

Bevorderingsbeleid zal in de komende jaren steeds meer gebruikt gaan worden om de kansen van de 

leerling in beeld te brengen. Het streven is om een meer positieve doorstroming te realiseren, d.w.z. 

bij zwakke onderdelen of vakken extra inzet in programma’s. Zo zal de rol van het zittenblijven 

kleiner moeten worden. Analyse zal gestart worden van het effect van zittenblijven op de 

schoolloopbaan en er zullen mogelijke alternatieven voor zittenblijven worden onderzocht en 

toegepast. Herstel van een jaar moet teruggebracht worden naar inhoud en tijd. Met name aan het 

einde van een schooljaar meer preventief ingrijpen en ruimte geven voor herstel. Dit is voor ons een 

onderdeel van maatwerk. 

 
Ambitie Indicator Streefdoel Uitgangssituatie 

2. Resultaten boven 

landelijk gemiddelde 

Gemiddeld eindcijfer CE voor 

de vakken Nederlands, Engels 
en Wiskunde. 

In 2015 slagen leerlingen met 

een gemiddeld 0,2 punt hogere 
score op het eindexamen voor 
alle vakken dan in 2010. 

Norm: 

VWO van 6.1 naar 6.3 
HAVO van 6.0 naar 6.2 
VMBO T van 6.0 naar 6.2 

 Percentage leerlingen dat 
onvertraagd doorstroomt. 

In 2013, 2014 en 2015 is ons 
rendement gelijk of beter dan 
de landelijk gemiddelde cijfers. 

Norm: 
Zie IDU-gegevens 2011 

 

Verwijderingsbeleid 

Verwijdering van leerlingen is voorbehouden aan het bestuur. De locatiedirecteur hanteert voor de 

verwijdering het vastgestelde verwijderingsbeleid: de aard en frequentie van het (wan)gedrag 

bepaalt in principe of we overgaan tot: 

 Waarschuwing 

 Berisping met of zonder taakstraf 

 Schorsing 

 Definitieve verwijdering 

 

  

http://www.pr.het-willem.nl/
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Bij verwijdering dient de school voor de betreffende leerling een andere school te vinden. Is deze 

school niet voorhanden, dan kan uitschrijving niet plaatsvinden. Alternatieve routes die dan 

gehanteerd worden, zijn: 

 Tijdelijke detachering andere school 

 Tijdelijke opvang in Rebound van het samenwerkingsverband 

 Onderwijs op afstand 

 

Zowel voor detachering als Rebound geldt een intake waarbij er een programma voor de leerling 

wordt opgesteld waardoor hij/zij kan werken aan verbetering van gedrag of houding. In het 

programma zijn momenten vastgelegd van terugkoppeling naar de school, school van herkomst en 

ouders/verzorgers. 

 

 

3.1.4 Doorstroom van leerlingen 

 

De locatie te Waalwijk heeft drie schoolsoorten, te weten VMBO-T, HAVO en VWO inclusief 

Gymnasium. De lwoo-licentie wordt niet gepraktiseerd op deze locatie.  

 

De brugklassen zijn deels uniform, deels dakpansgewijs en bieden aan de leerlingen de mogelijkheid 

om zich te oriënteren op een definitieve afdelingskeuze in klas 2. De VWO-klassen hebben als extra 

programma het Cambridge Engels dat wordt gegeven door native speakers. Doel van de Cambridge 

Class is versterking van de Engelse taal en VWO plusprogramma (leerling doet meer in dezelfde tijd). 

In de Cambridge Class wordt ook klassieke vorming en Latijn gegeven. 

 

In klas 2 nemen de leerlingen plaats in de afdelingen en in VMBO T is er in de examenklas de 

mogelijkheid een extra vak te kiezen en te kiezen voor LO2 als examenvak. In het HAVO kunnen 

leerlingen met een EM-profiel kiezen voor een internationale variant: het IBC (International Business 

College). Daarvoor is een uitbreiding van het programma geschreven, gericht op ‘business’ met een 

internationaal karakter. Deze leerlingen volgen één dag (20% van de onderwijstijd) per week dit 

programma wat wordt afgesloten met een certificaat. In het VWO zal de komende vier jaar de 

mogelijkheid worden geopend om het excellente programma IBR te volgen. IBR staat voor 

International Business en Research. De programma’s worden vormgegeven met medewerking van 

het bedrijfsleven in de regio, Avans Hogeschool Den Bosch en de Universiteit Tilburg. De subsidiëring 

van deze programma’s vindt plaats via ONO van het Ministerie van Economische Zaken. 

 
Ambitie Indicator Streefdoel Uitgangssituatie 

7. Vormgeven aan een 

lerende cultuur 

Ondernemend onderwijs Om in 2015 IBC zowel op 

VMBO/HAVO en VWO vorm te 
geven voor leerlingen die 
daarvoor competent zijn. 

Leerlingen hebben blijk gegeven 

van leerprestaties boven het 
landelijk gemiddelde en zijn in 
staat om te excelleren. 

8. Financieel beleid: op 
school is sprake van 
een financieel-
economische cultuur 
waarin “ambities kans 
krijgen binnen de 
daarvoor opgestelde 
verantwoorde 
grenzen”. 

Samenwerkingen bedrijven 
en instellingen 

In 2015 heeft het Vakcollege 
en IBC en Bèta Platform 
eenmaal per jaar contact met 
bedrijven en instellingen ter 
verrijking of aanvulling van het 
onderwijsprogramma 

In 2015 is er een 
samenwerkingsregister met 
geformuleerde meerwaarde naar 
inhoud en geld (sponsors, 
subsidies) 

 

In het VWO volgen de leerlingen de Gymnasium-stroom, de reguliere stroom of de Cambridge Class. 

De verdere internationalisering van het programma zal plaatsvinden in het kader van het IBR-

programma. 

 

Tot slot wordt in het HAVO en VWO via het Bèta-Platform extra aandacht besteed aan de integratie 

van de exacte vakken en de stimulering van deze vakken. 
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In de doorstroming zal het percentage zittenblijvers moeten dalen tot beneden het landelijk 

gemiddelde percentage. Ook de uitstroom naar VAVO zal worden beperkt.  

In het VMBO-T zal er meer gedetermineerd moeten worden op HAVO-potentie om de doorstroom 

VMBO-T naar HAVO kansrijker te maken en om de ‘slow starters’ in het VMBO de kans te geven in 

zes jaar tijd een HAVO-diploma te behalen. Het idee van een zesjarige HAVO met een tussentijds 

VMBO-diploma zal worden onderzocht en uitgevoerd. 

 
Ambitie Indicator Streefdoel Uitgangssituatie 

2. Resultaten boven 
landelijk gemiddelde 

Gemiddeld eindcijfer CE voor 
ieder vak > landelijk 
gemiddelde. 

De succespercentages van de 
onderdelen: 
- gemiddeld CE-cijfer 
- tevredenheid 
- doorstroom en uitstroom 
boven landelijk gemiddelde. 

 

 Percentage leerlingen dat 
kiest voor Techniek of N-
profiel / sector. 

HAVO/VWO: tenminste 55% 
van de HAVO/VWO-leerlingen 
kiest in 2015 voor een N-
profiel. 

HAVO/VWO: nu kiest 45% van 
de HAVO/VWO-leerlingen voor 
een N-profiel. 

 Gemiddeld eindcijfer CE voor 
de vakken Nederlands, Engels 
en Wiskunde. 

In 2015 slagen leerlingen met 
een gemiddeld 0,2 punt 
hogere score op het 
eindexamen voor alle vakken 
dan in 2010. 

Norm: 
VWO van 6.1 naar 6.3 
HAVO van 6.0 naar 6.2 
VMBO T van 6.0 naar 6.2 

 

 

3.1.5 Bestrijding taal- en rekenachterstanden 

 

In het kader van taal en taalachterstanden zal in de komende vier jaren meer aandacht worden 

geschonken aan het instroomniveau van de leerlingen met betrekking tot taal en rekenen. De school 

zal bij meerdere leerlingen dan voorheen via drempelonderzoeken nagaan waar achterstanden in taal 

en rekenen zich voordoen. Dit zullen wij doen om leerlingen sneller op de juiste plaats het juiste 

programma aan te bieden. 

 

Na een grondige screening worden taalverrijkings- en taalherhalingsprogramma’s ingezet bij het vak 

Nederlands. Dat zal met name aldaar binnen het vak gebeuren. Ook andere vakken zullen bij taal en 

taalontwikkeling betrokken worden. Zo wordt in alle vakwerkplannen een extra paragraaf opgenomen 

met betrekking tot de aanpak taalachterstanden. 

 

Wanneer taalachterstanden zich voordoen doordat er van dyslexie sprake is, dan worden aangepaste 

programma’s gebruikt tot verbetering van de leerprestaties. Alvorens dit te doen, dient er wel een 

deugdelijk dyslexieonderzoek aanwezig te zijn. Leerlingen met dyslexie krijgen aangepaste toetsen 

en meer verwerkingstijd. Ook maken ze gebruik van het programma Kurzweil en laptops. 

 

De geconstateerde taalachterstanden worden gecommuniceerd met de basisscholen van herkomst 

om zo een doorlopende positieve leerlijn te ontwikkelen. Aangezien wij een streekschool zijn met 

meerdere aanleverende scholen, is dat niet altijd eenvoudig. 
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Om het taalbeleid succesvol te laten zijn, moeten we voldoen aan de volgende voorwaarden: 

 Het verzamelen van voldoende gegeven van leerlingen om een goed beeld te krijgen van hun 

taal- en rekenniveau. 

 Een structureel en planmatig ontwikkelingsplan van klas 1 tot en met 4. 

 Een deskundigheidsbevordering van alle docenten met betrekking tot taal- en rekenbeleid. 

 Ruimte en tijd in de bestaande lessen om taalbeleid geïntegreerd aan te bieden, want 

aandacht voor taal verbetert ook de resultaten van andere vakken, het zijn niet twee aparte 

zaken. 

 Een structureel en frequent stramien van toetsing om ontwikkeling te volgen. 

 

De komende jaren zal er in het taal- en rekenbeleid aandacht moeten zijn voor de geïnventariseerde 

en geconstateerde taal- en rekenknelpunten bij leerlingen, dus maatwerk. 

 

Op onze school wordt een vaste rekendocent aangesteld, die wekelijks met de leerlingen van 

verschillende leerjaren één onderwerp klassikaal behandelt waarna de leerlingen via oefeningen en 

computerprogramma’s trainen op rekenvaardigheid. Het rekenen staat voor 1 uur op de lessentabel. 

 

Rekenen is ook opgenomen in de programma’s Techniek, Wiskunde, Natuur-/Scheikunde en 

Economie. In de vakwerkplannen wordt uitgewerkt welke onderdelen worden geoefend en wie wat 

wanneer toetst is eveneens vastgelegd. De samenhang wordt gewaarborgd door de aanstelling van 

een docent rekenen en RT. Het programma bestaat uit de onderdelen: 

a. Aanleren 

b. Onderhouden 

c. Remediëren 

d. Evalueren/Toetsing 

Hierbij vinden a. en b. plaats bij de vakken en c. en d. onder leiding van een rekendocent. 

 

De herkenbaarheid van het taalbeleid bij het vak Nederlands zal meer aandacht behoeven, zodat 

tijdige interventies op niveau kunnen plaatsvindenn. 

 

Wat willen we bereiken? 

Het doel van taal- en rekenbeleid op het Willem van Oranje College is: 

Voor leerlingen: het op structurele wijze verhogen van hun taal- en rekenniveau waardoor hun 

schoolsucces wordt vergroot en ze voldoen aan gestelde referentiekader van het Rijk. 

Voor docenten: docenten zijn in staat om in hun lessen in te spelen op het taal- en rekenniveau van 

de leerlingen, om zo het resultaat op schoolsucces voor hun leerlingen te vergroten. 

 

Subdoelen: 

 De gehanteerde taal- en rekendidactiek is bij alle docenten bekend. 

 Het sneller signaleren en corrigeren van problemen op het gebied van taal- en 

rekenontwikkeling bij leerlingen. 

 Het effectiever inzetten van herhalingsprogramma’s om geconstateerde achterstanden weg te 

werken via o.a. remedial teaching, digitale leerprogramma’s en begeleidingslessen 

(maatwerk). 
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3.1.6 Voorzieningen voor langdurig zieke kinderen 

 

Uitgangspunt is dat chronisch of langdurig zieke kinderen betrokken blijven bij de school en zo goed 

als mogelijk de lessen anderszins kunnen volgen en beheersen. Dat is altijd maatwerk. Dat wil 

zeggen dat we als school per leerling een lesplan en planning opstellen, waardoor het mogelijk is dat 

de leerling inderdaad vorderingen kan maken. 

 

Les kan gevolgd worden via E-learningprogramma’s voor bepaalde vakken of via computer, onder 

leiding van een docent of een leerlingcoach. In speciale gevallen is er de mogelijkheid van een 

educatieve voorziening van een academisch ziekenhuis. 

 

Belangrijke punten bij de ondersteuning zijn: 

 Contact tussen leerling en medeleerlingen, school en ziekenhuis. 

 Overleg met ouders over de vorm van maatwerk. 

 Informatie voor leerkrachten over de omgang met de zieke leerling en de ouders/verzorgers. 

 Informatie over de ziekte en de mogelijke gevolgen voor de schoolprestaties. 

 

Wanneer er tijdens de schooltijd medische zorg nodig is, dan kan dat op school besproken worden en 

voorzieningen worden getroffen. Er is de mogelijkheid van een speciale ruimte voor rust en 

verzorging. 

 

 

3.1.7 Voorzieningen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften 

 

Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften zijn vaak leerlingen met een indicatie met betrekking 

tot leer-, gedrags- of lichamelijke problemen. In het kader van Passend Onderwijs heeft de school 

samen met andere VO-scholen in de regio vastgelegd voor welke leerlingen met een specifieke 

onderwijsbehoefte zij ondersteuning kan verzorgen. Dat zal definitief worden opgenomen in het 

ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband. 

 

Hieronder ziet u de indicatie volgens orthobeeld en waarop wij mogelijk programma’s kunnen aanbieden: 

 

 

 
Orthobeeld 

WvO 
Vmbo 
WW 

WvO 
Vmbo 
W&A 

BB/KB 

WvO 
WW 
H/V 

WvO 
W&A 
T/H/V 

 
 
Gedragstoornis 

    

1. ADHD B B B B 
2. ADD B B B B 
3. ODD P G P P 

 
 
Ontwikkelingsstoornis 

    

4 ASS B B B B 
5 Asperger B B B B 
6 PDD-nos B B B B 
7 MCDD - - - - 

 
 
Leerstoornis 

    

8 Leesstoornis/Dyslexie B B B B 
9 Rekenstoornis/Dyscalculie B B B B 
10 NLD P P P P 

 
 
Angststoornis 

    

11 GAS (Gegeneraliseerde angststoornis) G G G - 
12 Sociale fobie - - G - 
13 Schoolfobie - - G - 
14 Automutilatie P P G P 
15 PTTS P P G P 
16 OCD - - G - 
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Orthobeeld 

WvO 
Vmbo 
WW 

WvO 
Vmbo 
W&A 

BB/KB 

WvO 
WW 
H/V 

WvO 
W&A 
T/H/V 

 
 
Tic-stoornis 

    

17 Gilles de la Tourette B B B B 

 
 
Lichamelijke beperking 

    

18 DCD - - - - 
19 Slechthorend B B B B 
20 Slechtziend P P P P 
21 Blind G G G G 
22 Epilepsie B B B B 
23 Astma/eczeem B B B B 
24 Lichamelijke handicap B B B B 
25 Hyperventilatie P P - P 

 
 
Overige 

    

26 Expressieve taalstoornis - - - - 

27 
Gemengd receptieve/expressieve 
taalstoornis 

- - - - 

28 Stotteren - - - - 
29 Communicatiestoornis NAO - - - - 
30 Selectief mutisme - - - - 
31 Reactieve hechtingsstoornis P G G P 
32 Verstandelijke handicap G G G G 
33 Downsyndroom G G G G 
34 Hoogbegaafd/sensitief G G P G 
35 Hoogbegaafd/gedragsproblemen P G P P 
36 Affectieve verwaarlozing P P P P 
37 Emotionele problemen - - - - 
38 Faalangst B B B B 
39 Onrust/concentratie (niet ODD) - - - - 
40 Dwanghandelingen - - - - 

 
De geel gearceerde orthobeelden zijn onderdeel van het basiszorgprofiel van de locaties. 
B = Basis 
P = Plus 
G = Grens 
- = niet benoemd 

 

We moeten nog opmerken dat we voor een volledig uitgebalanceerd programma nog drie jaar nodig 

hebben om te voldoen aan de eisen van het samenwerkingsverband. 

 

Als school, in samenwerking met het Samenwerkingsverband VO De Langstraat, zullen we onze 

ondersteuning aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, richten op de volgende velden: 

1. Hoeveelheid aandacht (hoeveel extra tijd is nodig en beschikbaar om resultaat te behalen). 

2. Aangepast lesmateriaal (is er hulpmateriaal voor dyslexie of dyscalculie). 

3. Aanpassingen in de ruimtelijke omgeving (een lift, ruimte om alleen te zijn, zorglokaal). 

4. Expertise (op het terrein van autisme, adhd, add). 

5. Samenwerking met externe organisaties (organisaties die kunnen adviseren of helpen). 
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In de komende vier jaar zullen we deze nieuwe aanpak IVO (indicatie vanuit onderwijsbehoefte)2 

gebruiken om maatwerk te leveren aan leerlingen die dat nodig hebben. 

 
Ambitie Indicator Streefdoel Uitgangssituatie 

3. Maatwerk in zorg en 
excellentie 

 In 2015 is er voor alle 
leerlingen met een indicatie 
leerstof op maat aanwezig of 
wordt ontwikkeld. 

 

  In 2015 wordt aan alle 
leerlingen met een 
zorgindicatie maatwerk 
geboden 

Voor alle leerlingen is er een 
individueel of 
groepshandelingsplan met 
concrete ondersteunings-
activiteiten 

  In 2015 geldt dat vanuit de 
effectieve leerlingbespreking 

handelingsgericht wordt 
opgetreden. 

In 2015 draagt de effectieve 
leerlingbespreking bij tot een 

opbrengstgericht werken volgens 
de inspectiecriteria. 

 

 

3.1.8 Voorzieningen voor leerlingen met een LGF 

 

De leerlinggebonden financiering of rugzakje is voor leerlingen die een extra voorziening nodig 

hebben om ons regulier onderwijs te volgen. Voor het aangepaste programma of begeleiding of 

lesmateriaal is dus extra geld beschikbaar. Het gaat dan om leerlingen met: 

-  ernstige leerproblemen of gedragsproblemen; 

-  een handicap, zintuiglijk of lichamelijk; 

-  een langdurige ziekte. 

 

In het nieuwe stelsel voor Passend Onderwijs verdwijnt de leerlinggebonden financiering op 1 

augustus 2014. Het budget, in afgeslankte vorm, blijft via het samenwerkingsverband wel 

beschikbaar voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. 

 

Voor iedere leerling met een rugzakje, stelt de school een handelingsplan op. In dat handelingsplan 

staat: 

 Het niveau van het kind. 

 De onderwijsdoelen voor het kind. 

 De maatregelen om die doelen te bereiken. 

 Hoe de inzet van extra uren/begeleiding is geregeld. 

 Welke speciale voorziening er wordt/is getroffen. 

 De manier waarop de school de vorderingen registreert en communiceert met 

ouders/verzorgers. 

 

De zorgcoördinator coördineert de opzet van de LGF. Leerlingbegeleiders zorgen voor de opstelling 

van het handelingsplan en de communicatie met de leerling en de ouders/verzorgers. De uitvoering is 

voor de leerlingbegeleiders. De leerlingbegeleiders zijn daarbij adviserend en ondersteunend aan de 

docenten en ouders/verzorgers. Tevens zijn op beide locaties de taken van de AB’ers 

geïnventariseerd en vastgelegd, waarbij de contacten met ouders/verzorgers ook met name door de 

AB’ers geregeld worden. 

 

Op onze school in Waalwijk is er een orthopedagoog aangesteld en voor de leerling met autisme is er 

een autismespecialist die speciaal voor deze groep het programma en de planning en de 

communicatie verzorgt. 

 

  

                                           
2 Uit Indiceren en Arrangeren, MenO groep. 
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Ambitie Indicator Streefdoel Uitgangssituatie 

3. Maatwerk in zorg en 
excellentie 

 In 2015 geldt dat voor alle 
leerlingbesprekingen daar de 
effectieve leerlingbespreking 
wordt gehanteerd van 
mevrouw Inge Hummel 

In 2015 zijn de leerlingverslagen 
in SOM opgebouwd en ingevuld 
volgens een afgesproken format 
effectieve leerlingbespreking. 

  In 2015 geldt dat vanuit de 

effectieve leerlingbespreking 
handelingsgericht wordt 
opgetreden. 

In 2015 draagt de effectieve 

leerlingbespreking bij tot een 
opbrengstgericht werken volgens 
de inspectiecriteria. 

 

 

3.1.9 Beleid ten aanzien van leerlingen met een handicap 

 

In verschillende documenten staat vermeld dat “Iedere leerling heeft recht op begeleiding”. Een 

leerling met een handicap heeft dus ook recht op een aangepaste benadering. Richtlijn daarvoor is 

datgene wat in het Examenbesluit wordt genoemd. Voor de komende vier jaar zullen we werken 

volgens de richtlijnen van het Passend Onderwijs en bezien welke ondersteuningsprogramma’s we als 

reguliere school kunnen bieden. 

 

Soorten problemen 

Grofweg gezien hebben te maken met: 

- dyslectische problemen 

- motorische problemen 

- spraak-, gehoor- en gezichtsafwijkingen 

 

Dyslectische problemen 

Bij dyslectische problemen denken we met name aan: 

• dyslexie (lees- en spelproblemen) 

• dysfasie (problemen bij koppeling woordbeeld/betekenis) 

• dysorthografie (schrijf- en spelproblemen) 

• dyscalculie (problemen bij stapsgewijs structureren) 

 

Als bij een leerling - na een professioneel orthopedagogisch onderzoek - één van deze problemen is 

vastgesteld, heeft de leerling de volgende rechten: 

 

1. bij de talen 

 a. bij repetities of schriftelijke overhoringen waar woordkennis of idioom getoetst wordt, 

krijgt de leerling of een aangepast cijfer of een extra mondelinge beurt; 

 b. bij luistertoetsen - zo mogelijk - aangepast CITO-materiaal. 

 

  Opmerking bij 1a: 

 Door zijn handicap zal de leerling relatief meer spelfouten maken, terwijl hij de woorden of 

het idioom wel kent. Dit pleit voor een aangepast cijfer. Daarnaast bestaat de kans dat hij 

door tijdgebrek onderdelen uit de toets niet af heeft. Dit pleit voor een extra mondelinge 

beurt. 

 

2.  bij schriftelijke toetsing in alle vakken 

 a. of extra tijd bij s.o. / repetitie (25%) 

 b. of minder opdrachten (25%) 
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Motorische problemen 

Een leerling met een medisch gesignaleerd motorisch probleem heeft recht op een aangepaste 

benadering. 

De aard van de handicap bepaalt per individueel geval waar en hoe er rekening mee gehouden moet 

worden, dit kan ook gevolgen hebben voor de waardering van zijn prestaties.  

Per geval wordt dit met de betrokken docenten besproken. Het zal met name een rol spelen bij de 

vakken lichamelijke opvoeding, beeldende vorming en techniek. 

 

Spraak-, gehoor- en gezichtsafwijkingen 

Een leerling met een gehoor- of gezichtsafwijking heeft recht op een plaats in het lokaal waarvandaan 

de les goed gevolgd kan worden. Gebruikt de leerling speciale apparatuur, dan dient de docent daar 

rekening mee te houden. 

 

Een leerling met een gesignaleerd spraakprobleem (bijvoorbeeld stotteren) heeft recht op een 

aangepaste waardering van mondelinge beurten. Per geval wordt bekeken wat de beste aanpak is 

(bijvoorbeeld wel of geen beurten voor de klas). 

 

Een anderstalige leerling die de Nederlandse taal onvoldoende beheerst doordat Nederlands niet de 

moedertaal is en die ten hoogste zes jaren onderwijs heeft gevolgd in Nederland heeft toestemming 

een verklarend woordenboek der Nederlandse taal te gebruiken. 

 

Bij schriftelijke toetsing in alle vakken: 

a. of extra tijd bij s.o. / repetitie (25%) 

b. of minder opdrachten (25%) 

 

Signalering en verwijzing 

In de meeste gevallen zullen de ouders zelf de handicap bij de toelating melden. Daarnaast komen er 

bij de leerlingbegeleider van klas 1 signalen binnen via de leerlingbesprekingen op de basisscholen. 

 

Verder kunnen er ook signalen binnenkomen via de schoolarts, vakdocenten en mentoren. De 

leerlingbegeleider draagt er zorg voor dat deze signalen in kaart worden gebracht. Samen met de 

adjunct directeur en de zorgcoördinator wordt bepaald of de leerling in aanmerking komt voor een 

speciale “aanpak”. 

 

Namens de adjunct directeur informeert de leerlingbegeleider de betrokken docenten, de leerling en 

de ouders. In de map vertrouwelijke gegevens wordt een duidelijke aantekening gemaakt. 

 

De leerling ontvangt een hulpkaart. Op deze kaart staan de aanpassingen vermeld waarop deze 

leerling recht heeft. 

 

Zonodig is er een orthopedagogische en/of medische rapport beschikbaar. 
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3.1.10 Mentoraat en zorg, het ZorgAdviesTeam 

 

IZT staat voor Intern Zorgadvies Team, PCL staat voor Permanente Commissie Leerlingenzorg. Het 

zorgadviesteam (ZAT) is afgelopen jaar in haar taak en functie geëvalueerd en daaruit zijn in 

samenspraak met het samenwerkingsverband de volgende functies vastgesteld: 

 
Functie IZT ZAT PCL 

Screening en probleemtaxatie  x   

Hulpvraag formuleren  x   

Hulpvraag (eventueel) herformuleren en vaststellen  x  

Doelen bepalen met betrekking tot leren (alleen onderwijsperspectief) x   

Doelen bepalen met betrekking leren + sociaal-emotioneel functioneren (multidisciplinair 
perspectief) 

 x  

(Aanvullend) Diagnostisch onderzoek   X  

Bieden/activeren ondersteuning leerlingen / docenten/ ouders  x   

Voorbereiden integrale indicatiestelling   x  

Toelichting aan docenten / mentoren / zorgfunctionarissen x   

Coördinatie en opvolging van de ondersteuning en/of jeugdzorg   x  

Handelingsactivering docenten / mentoren / ondersteuners / zorgfunctionarissen X   

Deskundigheidsbevordering schoolfunctionarissen   x  

Activerende preventie  x   

Samenwerking en afstemming in de keten   x  

Evaluatie en monitoring  x x x 

Toetsing van gehanteerde verwijsprocedures   x 

Formele go or no go besluit passende onderwijsleeromgeving  X  

Toewijzen extra ondersteuningsmiddelen binnen vastgesteld kader  X  

 

 

Hoe komt het zorgteam aan z’n leerlingen en wie beslist of Lwo-onderwijs, een onderzoek of een 

verwijzing nodig is? 

1. De vakdocent meldt bij de mentor de leerling plus (leer)probleem. 

2. Mentor geeft naam van leerling plus (leer)probleem door aan het zorgteam c.q. 

leerlingbegeleider. 

3. Zorgadviesteam adviseert 

 of er nader onderzoek (eerste screening) moet volgen  

 of er een behandelingsplan volgt 

 of verwijzing voor groter onderzoek op z’n plaats is 

 of verwijzing naar andere school een optie is 

 of verwijzing naar SWV een optie is. 

 

Het zorgteam heeft naast beoordelingsfunctie ook een zeeffunctie. 

Vanuit het zorgadviesteam volgt de leerlingbegeleider de mentor/docent bij de uitvoer van het 

behandelingsplan en gaat na of er vorderingen worden gemaakt. Zo niet, dan volgt daarvan een 

analyse en opnieuw bespreking in het zorgadviesteam. Het zorgteam bepaalt zelf afhankelijk van de 

problematiek welke deskundigheid zij inroepen. In de toekomst zal de PCL van het 

samenwerkingsverband alle verwijzingen doen voor leerlingen met problemen. Dat wordt het centrale 

loket. 

 

Dossiervorming 

De bespreking van de leerling, de screening, het behandelingsplan en het behaalde resultaat worden 

vastgelegd door zorgadviesteam en vormen een onderdeel van het leerlingvolgsysteem (SOM). 

Het zorgadviesteam in casu de zorgcoördinator/teamleider is verantwoordelijk voor het 

leerlingvolgsysteem c.q. administratie daarvan. 
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Het zorgadviesteam bestaat uit: 

- lid locatiedirectie 

- de zorgcoördinator 

- de teamleider benedenbouw of bovenbouw; 

- de leerlingbegeleider benedenbouw of bovenbouw; 

- de orthopedagoog of andere gevraagde deskundige (op afroep);  

- zonodig de mentoren Lwo-klassen of de mentor van een te bespreken leerling; 

- de schoolmaatschappelijk werker (op afroep); 

- de leerplichtambtenaar (op afroep). 

 

Taakverdeling zorgadviesteam: 

Voorzitter   : directielid / teamleider 

Secretaris   : zorgcoördinator 

Extern deskundige  : orthopedagoog, etc. 

Lid    : mentoren of mentor van betreffende leerling. 

 

 

Schematisch: 
 
Leerlingbegeleiding 
 

  

Leerproblemen 

 

Sociaal-emotionele 
Problemen 

 

Beroepskeuze 

Functionaris Remedial teacher (remedial 
specialist)/orthopedagoog 

Leerlingbegeleider Decaan 

Kennisterrein Kennis van leerproblemen en 
de achtergronden daarvan. 
Vaardig in het signaleren, 
diagnosticeren, remediëren 
en evalueren van 
leerproblemen. 

Kennis van sociaal- emotionele 
problemen en achtergronden 
daarvan. 
Vaardig in het signaleren van 
deze problematiek en het 
doorverwijzen naar de juiste 
hulpinstanties. 

Kennis van de wereld van opleiding 
en beroep. 
Vaardig in het opstarten en 
begeleiden van het proces van 
beroepskeuze. 

Benodigde 
vaardigheden 

Vaardig in het bespreekbaar maken van leer-, ontwikkelings-, en beroepskeuzeprocessen met intern 
en extern betrokkenen (leerling, ouders, collega’s, directie, andere scholen, hulpverleningsinstanties, 
deskundigen, ….) 
 
Vaardig in het ontwikkelen van beleid, het doen van beleidsvoorstellen het mede uitvoering geven 
aan beleid, het coördineren en evalueren van beleid op het eigen terrein van leerproblemen, sociaal-
emotionele problematiek of beroepskeuzebegeleiding 
 
Vaardig en bereid de eigen leerlingbegeleidingsproblematiek af te stemmen op de algehele 
begeleidingsproblematiek, zowel op micro (de individuele leerling), meso (de leerlinggroepen) als 
macroniveau (schooloverstijgend). 

Externe contacten SBaO basisscholen, 
orthopedagogen, 
psychologen, scholen uit het 
samenwerkingsverband, 
remedial teachers en 
logopedisten in de omgeving 

De instanties van de sociale 
kaart: ggd, maatschappelijk 
werk, leerplichtambtenaar, 
jeugdzorg, gezondheids-
instellingen, RIAGG’s, politie, 
scholen uit het 
samenwerkingsverband 

Scholen voor vervolgonderwijs, 
decanen van andere scholen, evt. 
stageadressen i.v.m. een 
beroepsoriënterende stage. 
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Leerlingbegeleiding 
 

 
Functionaris 

 
Zorgcoördinator 

Kennisterrein Kennis van zorgleerlingen en de (ortho-)pedagogische en (ortho-) didactische problemen. 
Vaardig in het opstellen en coördineren van onderwijskundige problemen t.b.v. van het SWV. 

Benodigde vaardigheden Vaardigheid in het coördineren van 
 de aanmelding en verwijzing van leerlingen; 
 deskundigheidsbevordering op het gebied van zorgverlening; 
 het opstellen, bewaken van het juist gebruik van praktische activiteiten t.b.v. de 

zorgleerlingen zoals een leerlingvolgsysteem, de toets of testkalender, de inzet van 
remediërende hulp. 

Externe contacten a. Bbasisscholen, 

b. Orthopedagogen, psychologen, 
c. Samenwerkingsverband: PCL en Rebound, 
d. Leerplichtambtenaar, politie 
e. SWV en gemeente. 

 

 

Er zijn drie werkterreinen waarbinnen de leerlingbegeleiding zich beweegt: 

1. de begeleiding van het leerproces: leren leren; 

2. de studie- en keuzebegeleiding: leren kiezen; 

- de sociaal-emotionele begeleiding: leren leven. 

 

De begeleidende activiteiten binnen deze terreinen richten zich op het voorkomen van problemen 

(preventie), maar richten zich ook op het oplossen van die problemen welke zich ondanks de 

preventie toch aandienen. 

 

De volgende uitgangspunten zijn geformuleerd: 

 de leerling staat centraal; 

 de voorlichting moet zo dicht mogelijk bij het beslismoment zijn geprogrammeerd; 

 wat er aan leerlingbegeleiding in de bovenbouw gebeurt, moet een logisch vervolg zijn op wat in 

de onderbouw al op een goede wijze wordt gerealiseerd. 

 de leerling wordt uitgedaagd om zelfstandig keuzes te maken in zijn/ haar loopbaanoriëntatie. 

 

Leren leren 

 Het leren leren en het leren van vaardigheden staan in het huidige onderwijs centraal. Er komt 

gerichte begeleiding van het leerproces door de vakdocent, de mentor en eventueel de 

leerlingbegeleider. Alle drie zijn deskundig als het gaat om de (meta)cognitieve ontwikkeling van 

de leerling. 

 De vakdocent heeft met name een preventieve rol: het aanleren van vaardigheden tijdens de les. 

De mentor begeleidt de leerling bij het oplossen van problemen, die te maken hebben met de 

studie(vaardigheden). De leerlingbegeleider wordt ingeschakeld, zodra (forse) stagnaties in het 

leerproces optreden. 

 

Aandachtsvelden voor leren leren: 

 aandacht voor doorlopende leerlijnen; op dit moment is er nog een te groot gat tussen de manier 

van leren in de onderbouw en die in de bovenbouw; 

 aandacht voor vakoverstijgende vaardigheden in relatie tot leren leren: bewustwording van 

leerstijlen en een keuze om een bepaalde leerstijl ook toe te passen; 

 aandacht voor samenhang tussen leerstijl, – motivatie, – didactiek en doceerstijl. 

 professionalisering voor mentoren op het terrein van leren leren door middel van trainingen en 

nascholing. 
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Decanaat - Leren kiezen 

 Het maken van keuzes neemt een steeds belangrijkere plaats in; de leerlingen krijgen een grotere 

verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor keuzes; hun keuzes hebben grotere consequenties 

voor loopbaan en werk. 

 Het maken van keuzes is een ingewikkeld proces; leerlingen moeten leren welke stappen in een 

keuzeproces aan de orde zijn, zodat ze ook na hun schoolloopbaan in staat zijn verantwoorde 

keuzes te maken. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de keuzestappen die in het MBO/HBO/WO 

ten aanzien van loopbaanoriëntatie worden gehanteerd: oriënteren, verkennen, verdiepen en 

knoop doorhakken. 

 Het maken van keuzes is ook ingewikkeld doordat de vragen ‘wie ben ik’ en ‘wat kan ik’ nog niet 

gekristalliseerd zijn op die leeftijd. Kennis van het beroepenveld is belangrijk, maar kennis van 

eigen competenties en sterke en zwakke kanten minstens zo belangrijk, zo niet belangrijker. 

 Keuzebegeleiding is een taak van de decaan, vakdocenten en mentoren en een belangrijke 

uitdaging voor de leerling. 

 

Loopbaanoriëntatie (LOB) als onderdeel van het leren kiezen wordt als volgt ingevuld: 

1 Oriëntatie op profielen of sectoren: 

 De decaan en/of de mentor begeleiden het keuzeproces door keuzebegeleidingslessen te geven in 

de klassen waar gekozen moet gaan worden voor een profiel of sector. Daarnaast worden er 

gesprekken gevoerd met de leerlingen, al of niet met hun ouders en vakdocenten worden 

ingeschakeld bij de advisering. 

2 Oriëntatie op studie en beroep (OSB): 

 Voor elk vak is binnen domein A: Vaardigheden en werkwijzen een Subdomein: Oriëntatie op 

studie en beroep opgenomen. De vakdocent heeft de taak om de waarde van het vak in het 

beroepenveld aan te geven en de daarbij behorende opleidingen te benoemen. Competenties en 

vaardigheden die nodig zijn voor het uitoefenen van een beroep of het volgen van een opleiding 

horen daar ook bij. Het inzetten van assessments en voorlichting door oud-leerlingen zal meer 

nadruk krijgen. 

3 Oriëntatie op Vervolgonderwijs 

 Leerlingen moeten activiteiten uitvoeren, die hen meer informatie verschaffen over algemene 

punten als studeren in het middelbaar beroepsonderwijs en het hoger onderwijs, de structuur van 

de ho-studies, studiefinanciering, enzovoort. Bovendien winnen leerlingen informatie in over enige 

opleidingen waarvoor zij interesse hebben. Zij bestuderen informatiemateriaal, bezoeken 

voorlichtingsdagen en de voorbereiding daarvan, verwerken en evalueren de informatie voor 

zichzelf. Tijdens de tussenweek worden leerlingen voorgelicht door oud-leerlingen en door 

vrouwen die gespecialiseerd zijn in beroepen met een exacte achtergrond. 

 

De leerlingen hebben een eigen verantwoordelijkheid ten aan zien van de invulling van de LOB-uren. 

Via het LOB- formulier leggen ze verantwoording af over de besteding van het aantal uren LOB en 

deze wordt doorgesproken met de mentor en/of decaan. 

 

Leren leven 

 Sociaal-emotionele problemen spelen een steeds grotere rol in het huidige onderwijs. 

 Sociale vaardigheden zijn in een overlegcultuur een belangrijk instrument geworden, die niet iedereen 

beheerst. 

 Veel problemen in de thuissituatie vertalen zich ook door naar de schoolse situatie. 

 

De vakdocenten, mentoren en teamleiders als eerste lijns functionarissen vangen de eerste signalen 

op en geven vanuit hun professie de eerste opvang. 

Leerlingbegeleiders, vertrouwenspersonen en andere interne specialisten; tweedelijns 

functionarissen, verlenen verdere hulp en zullen bij doorverwijzing een hulpvraag formuleren om 

daarmee adequate hulp in te kunnen schakelen. 

De derde lijns functionarissen zijn de externe professionals als artsen, psychologen, orthopedagogen 

en schoolmaatschappelijk werker die voor verdere behandeling verantwoordelijk zijn. 
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Van belang is dat er goed onderling overleg is door de verschillende partijen die het welzijn van de 

leerling voor ogen hebben. Daarom is er ook een zorgteam in de school, waarin geregeld overleg is 

met diverse hulpverleners, om te komen tot een snelle en juiste vorm van hulpverlening. 

 

Belangrijk voor de leerling is zijn of haar welbevinden in de schoolse gemeenschap. De overstap van 

het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs is voor de meeste leerlingen vrij groot. Op het 

Willem van Oranje College hebben we lentoren (leerlingen-mentoren) benoemd die deze overgang 

moeten versoepelen. De lentoren worden hierin getraind door de leerlingbegeleiders.  

 

Binnen de school worden door professionals een aantal cursussen gegeven om de leerlingen sociaal 

vaardiger te maken, dan wel om hen te leren omgaan met faalangst. Ten aanzien van risicovol 

gedrag als alcohol, roken, drugs en seksualiteit worden over de verschillende leerjaren heen kleine 

projecten gehouden, waarin voorlichting en verwerking een plaats vinden. Tevens doet de school mee 

aan projecten als ‘Rebound’ (voor leerlingen die in een reguliere schoolse situatie moeilijk te 

handhaven zijn). Intern hebben we voor VMBO een mediationproject dat zeer goed loopt. 
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3.1.11 Lessentabel 
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4. Personeel 
 

 

4.1 Personeelsbeleid 
 

 

4.1.1 Aanstelling- en ontslagbeleid 

 

Bij aanstelling en ontslag worden de CAO-regels voor het VO in acht genomen. Daarbij speelt goed 

werkgeverschap een belangrijke rol. Dat wil zeggen dat de werkgever zorgt voor een veilig en gezond 

werkklimaat volgens de regels van de Arbo en dat bij conflicten hoor en wederhoor gepleegd wordt 

en dat de docent in zijn of haar ontwikkeling ten dienste van de school op ondersteuning kan 

rekenen. 

 

De aanstelling van onderwijsgevend personeel op onze school is gebonden aan criteria: 

1. De grondslag van de Stichting respecteren. 

2. Vorm kunnen geven aan de onderwijskundige doelstelling van de school. 

3. Kerkelijk meelevend zijn of vorm kunnen en willen geven aan de protestants-christelijke 

identiteit van de school. 

4. Een bevoegdheid bezitten of studerend voor een bevoegdheid. 

 

Ontslagbeleid is conform de regels van de CAO VO. 

 

 

4.1.2 Loopbaanbeleid, functiedifferentiatie en seniorenbeleid 

 

Loopbaanbeleid op het Willem van Oranje College bestaat voor beginnende docenten uit een 

a. Uitgebreide introductie aan het begin van de cursus door de locatiedirecteur of 

docentenbegeleider. 

b. Een begeleidingstraject en beoordelingstraject. 

c. Een sectiebegeleider en docentenbegeleider die de beginnende docent het eerste cursusjaar op 

allerlei terreinen begeleiden. Deze begeleiding maakt onderdeel uit van het beoordelingstraject. 

d. Begeleidingstraject waarin lesbezoek is opgenomen en twee functioneringsgesprekken 

afgesloten met een beoordelingsgesprek voor 1 mei. De bij de begeleiding betrokken 

functionarissen wonen 1 à 2 lessen bij en bespreken deze les na. 

e. Voor de begeleiding en beoordeling is een protocol met criteria opgesteld. 

f. Voor de beoordelingsgesprekken bestaat een reglement. 

 

Voor zittende en ervaren docenten is er een begeleidings- en beoordelingscyclus van eenmaal à 

tweemaal per jaar met betrekking tot het functioneren. Een volgende paragraaf gaat hier verder op 

in. De komende vier jaar worden bestaande procedures gehandhaafd en wordt meer aandacht 

besteed aan begeleiding op maat en opbrengstgericht werken. Begeleiding wordt ingezet als 

coaching-instrument om te komen tot verhoging van de arbeidsvreugde en verbetering van de 

kwaliteiten van onderwijs geven. 
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Functiedifferentiatie 

Binnen de financiële mogelijkheden van de school zal functiedifferentiatie tot de mogelijkheden 

behoren. Beleid op dit terrein is sterk verbonden aan de financiële draagkracht van de school. De 

komende vier jaar zal steeds van geval tot geval functiedifferentiatie aan de orde kunnen komen in 

het kader van het functiebouwwerk.  

 

Als school kiezen we voor de combinatie van functie- en taakdifferentiatie en daarbij blijven we de 

komende vier jaar. Een taakdifferentiatie zodanig opgezet dat er voor docenten op het Willem van 

Oranje College de mogelijkheid is om naast hun lesgevende taak zich te ontwikkelen op andere voor 

hen en school interessante terreinen. Voor de komende vier jaar zullen taken steeds gebonden zijn 

aan perioden, taken die na evaluatie worden opgeheven of voortgezet en zonodig omgezet worden in 

een functie. 

 

Seniorenbeleid 

Het seniorenbeleid in de komende vier jaar zal op onze school bestaan uit: 

a. De Bapo-regeling (mits die blijft bestaan). 

b. De in het roosterbeleid opgenomen regels m.b.t. lokalentoewijzing (vast lokaal). 

De in het ziekteverzuimpreventiebeleid opgenomen regeling m.b.t. overleg over rooster. 

Cursussen die stelselmatig aandacht besteden aan arbeidsomstandigheden. 

 Door middel van bewustwording van stressfactoren en het hanteren van stressfactoren proberen 

we een verbetering aan te brengen in het welzijn van de lesgevende. 

 

De komende vier jaar zal er een leeftijdsbewust- of doelgroepsbewust personeelsbeleid gevoerd gaan 

worden op basis van de nieuwe CAO VO. 

 

 

4.1.3 Evenredige vertegenwoordiging van vrouwen in de schoolleiding 

 

De school heeft in haar IPB opgenomen dat bij het vrijvallen van een functie in de schoolleiding 

(inclusief teamleiders) rekening gehouden wordt met de samenstelling van het personeel op de 

school. Gezien de huidige samenstelling van het personeel, is het streven om circa 50% van de 

schoolleiding te laten bestaan uit mannen/vrouwen. 

 

In ons beleid wordt ook ten aanzien van de samenstelling van de sollicitatiecommissie rekening 

gehouden met de 50-50 verhouding tussen mannen en vrouwen. 

 

Wanneer de verhouding man/vrouw dat vraagt, geldt altijd dat bij gelijke kwaliteiten van de 

sollicitanten, de voorkeur zal uitgaan naar de vrouwelijke/mannelijke kandidaat om te komen tot een 

evenredige vertegenwoordiging in leidinggevende functies. 
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4.2 Arbeidsvoorwaarden 
 

De arbeidsvoorwaarden zijn vastgelegd in de CAO VO. Daar waar uitwerkingen worden gevraagd, zijn 

die opgenomen in dit schoolplan of betreffend beleidsdocument. 

 

 

4.2.1 Gesprekkencyclus (ROG) 

 

Aan het begin van iedere cursus is er voor zittende personeelsleden een jaaropstartgesprek. Het 

gesprek heeft 3 doelen: 

1. Er wordt besproken hoe men uit de vakantie is gekomen. 

2. Er worden persoonlijke doelen opgesteld of nagelopen die worden nagestreefd met betrekking 

tot welzijn en ontwikkeling. 

3. Er worden eventuele ondersteuningsafspraken gemaakt met betrekking tot punt 1 en 2. 

 

Het ROG Resultaat- en Ontwikkelgesprek wordt jaarlijks gehouden met alle medewerkers. Het 

gesprek sluit aan bij de resultaatgerichte werkwijze van de school en bij de resultaatgebieden uit 

FUWA functieprofielen3. Het bestuur vindt het belangrijk dat medewerkers gemotiveerd blijven, zich 

gewaardeerd voelen en zich blijven ontwikkelen. Het bestuur wil door middel van het R&O-gesprek 

aan persoonlijke ontwikkeling gestructureerd aandacht besteden. Daarbij hoort ook de eigen 

verantwoordelijkheid van de docent voor de opbouw van zijn of haar deskundigheidsdossier. Op deze 

manier brengen we een aantal ontwikkelingen bij elkaar en kan er efficiënter met de gesprekstijd 

worden omgegaan. 

 

Wanneer R&O-gesprekken? 

Het gesprek vindt minimaal eenmaal per jaar plaats aan de hand van een vast format. Door de R&O-

gesprekken zoveel mogelijk vroeg in het jaar te voeren, kunnen afspraken (o.a. met betrekking tot 

onderwijs) gemaakt worden voor het nieuwe cursusjaar maar mogelijk ook voor daaropvolgende 

cursusjaren. Evaluatie van de gesprekken door de locatiedirectie en teamleiders kan voor 1 juni 

plaatsvinden en ook kunnen ingediende portfolio’s in het kader van de mogelijke nieuwe functie tijdig 

door de collega’s worden aangeleverd. De ROG’s leveren input voor ontwikkeling en promotie en zijn 

opgenomen in het promotiebeleid. 

 

Wie voert de gesprekken? 

 De locatiedirectie houdt de gesprekken met de teamleiders. 

 De locatiedirectie met de locatieadministratie/OOP. 

 De locatiedirectie Waalwijk met zorgcoördinatoren, assistent-psycholoog, orthopedagoog. 

 De teamleiders Waalwijk met docenten en leerlingbegeleiders en docenten met bijzondere 

taken. 

 Hoofd staf met het stafpersoneel. 

 Hoofd ICT met ICT-medewerkers. 

 

Uitgangspunt 

Uitgangspunt voor het gesprek zijn de resultaatgebieden zoals die voor iedere medewerker benoemd 

zijn bij de FUWA (zie ook de competentieprofielen en taakbeschrijvingen). Deze resultaatgebieden 

dienen voor zover van toepassing, expliciet beschreven te worden in termen van te behalen 

resultaten. De resultaatafspraken zijn SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realiseerbaar en in 

Tijd begrensd) geformuleerd in een format zodat ze voor iedereen duidelijk zijn en meetbaar in 

woorden of cijfers. 

  

                                           
3 Bovendien moeten deze gesprekken voor docenten in de lijn gezet worden van de procedure LC en LD, waarbij aan de 

opbouw van een portfolio gewerkt kan worden en de voorbereiding op die gesprekken doelbewust kan plaatsvinden. 
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Ambitie Indicator Streefdoel Uitgangssituatie 

7. Leiderschap en 
onderwijzen met lef 
(vormgeven aan een 
lerende cultuur) en 
goed HRM-beleid 

ROG-gesprekken 
(functioneringsgesprekken) 

100% van de leraren heeft 
minimaal 1 maal per jaar een 
formeel gesprek met de 
werkgever (bijvoorbeeld 
functioneringsgesprek, 
beoordelingsgesprek, gesprek 
over taken. 

In 2013 heeft 80% van de leraren 
minimaal 1 maal per jaar een 
formeel gesprek met de 
werkgever. 

 

 

4.2.2 Functiemix 

 

De school onderschrijft van harte de doelstelling van de introductie van de functiemix, namelijk het 

realiseren van een evenwichtige functiemix biedt vele kansen. De kans om onderscheid te maken, om 

perspectief te bieden aan leerkrachten en om de onderwijskwaliteit een impuls te geven. De kwaliteit 

van het onderwijs in onze scholen is direct te herleiden tot de kwaliteit van de man of vrouw voor de 

klas. Daarin investeren en tegelijkertijd daaraan hogere eisen stellen, leidt tot een hogere kwaliteit 

van leerkrachten en een verbetering van ons onderwijs. 

 

De functiemix geeft de mogelijkheid om door te groeien in het leraarschap. Om in een hogere 

salarisschaal te komen, hoef je niet meer de klas uit, sterker nog: hogere salarisschalen zijn door de 

functiemix juist bedoeld voor leraren. 

 

De invoering van de functiemix zal in meer of mindere mate leiden tot veranderingen in het 

personeelsbeleid. Hierbij valt te denken aan te nemen beslissingen aangaande: 

 

 Functiebouwwerk onderwijzend personeel 

 Voor het VO is een eigen functiebouwwerk beschreven. In het bouwwerk is LB en LD beschreven, 

wat betreft LC gaat het alleen om teamleiders en zorgcoördinator. Met de invoering van de 

functiemix is een LC-functie voor docenten toegevoegd. 

 Beloningsbeleid, ontwikkelingsbeleid en een beoordelingssysteem 

 Het invoeren van beloningsbeleid, ontwikkelingsbeleid en een beoordelingssysteem dat haalbaar, 

meetbaar en werkend is. Intussen hebben beide locaties hier al ervaring mee opgedaan. Deze 

ervaringen kunnen meegenomen worden in het beloningsbeleid. Schooleigen criteria dienen te 

worden opgesteld op grond waarvan beoordeeld gaat worden, het ROG is daarvoor een 

instrument. 

 Entreerecht LD-functie VO 

In het voortgezet 

onderwijs bestaat 

het zogenaamde 

entreerecht op een 

LD-functie. Voor 1ste 

graders vanaf 1 augustus 2014 is een ingrijpende verandering ten opzichte van het huidige beleid 

binnen de CAO gerealiseerd. Het entreerecht is thans onderwerp van CAO-onderhandelingen. 

Dit “entreerecht” betekent overigens dat de functionaris nog steeds moet voldoen aan de functie-

eisen uit de LD-functiebeschrijving en het LD-competentieprofiel. 

 De veranderende positie van de leraar zelf 

 De leraar is zelf verantwoordelijk voor zijn/haar eigen loopbaan en ontwikkeling en voert zelf 

hierover de regie, uiteraard binnen de mogelijkheden die de school en wet- & regelgeving 

hem/haar biedt. Er zullen hogere eisen gesteld gaan worden aan de professionaliteit van de leraar. 

Het instrumentarium daarvoor: IPB met gesprekkencyclus, digitaal portfolio en 

bekwaamheidsdossier (via www.lerarenweb.nl) en verdere kwalificering door middel van 

opleidingen. 

 

De functiemix zal de komende jaren verder uitgevoerd worden conform de wettelijke voorschriften en 

zolang de financiering hiervoor beschikbaar blijft. 

  

http://www.lerarenweb.nl/
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4.2.3 Promotiebeleid 

 

Vanaf 2010 is het mogelijk voor docenten om in aanmerking te komen voor een hogere schaal. Om 

dat te kunnen realiseren is een haalbaar, meetbaar en werkend beoordelingssysteem opgezet waarop 

de directie zijn besluitvorming baseert.  

 
 
Ontwikkelingslijn = leerkracht in huidige functie 
 
Kernwoorden: 
• Elke leerkracht is verantwoordelijk voor eigen 

ontwikkeling 
• Organisatie-instrumenten: 
 - Gesprekkencyclus ROG (Resultaat Ontwikkel  

 Gesprekken) 
- FUWA (functiebeschrijving) 

 - Bekwaamheidsdossier 
- Docentenregister 

• Middel om tot ontwikkeling te komen: 
- Bij- en herscholing 
- Lerarenbeurs 
- Rol in teamontwikkeling 
- Rol in vaksectieontwikkeling 

 
Gesprekkencyclus: 
• Teamleider voor VO, bouwcoördinator voor PO voert 

met personeelslid resultaat ontwikkel gesprekken 
• Directielid voert met personeelslid 

beoordelingsgesprekken bij vaste aanstelling of na 
bijzonder circuit 

 
Docentenregister 
(In plaats van bekwaamheidsdossier) 

Docent moet zich laten registreren in een beroepen-
register, waarbij de ontwikkeling en scholing en het 
bijhouden van de bekwaamheid bepaalt of een docent wel 
of niet geregistreerd blijft. Dit is landelijk in ontwikkeling. 
Bij andere beroepen geldt dat men het beroep niet meer 
mag uitoefenen wanneer men niet meer geregistreerd is. 
Of dit bij onderwijs ook zo gaat, is de vraag. 
 
 

  
Promotielijn = leerkracht wil naar hogere schaal 
 
Kernwoorden: 
• Elke leerkracht toont aan dat hij/zij voor promotie in 

aanmerking komt d.m.v. bewijslast 
• Organisatie-instrumenten: 
 - Portfolio 

- FUWA scores 
- Kijkwijzer 
- ROG 

 - Leerlingenquêtes 
- Resultaten 

 
Beoordelingscyclus bestaat uit 3 fasen: 
• Stap 1 Toelating tot de procedure aan de hand van harde 

criteria. 
• Stap 2 Screening van portfolio door commissie op 

kwaliteit en uitkomsten (organisatie-instrumenten) 
waarna kandidaten worden uitgenodigd. 

• Stap 3 Gesprek met kandidaat waarin motivatie, portfolio 
gesprekspunt is. 

 
 

 

 

 

 

 

Waarom deze twee lijnen? 

Als school hebben we er destijds voor gekozen om de schaal 10, 11 en 12-functies direct over te 

zetten naar respectievelijk LB, LC en LD-functies. Maar aangezien de functieomschrijvingen bij schaal 

LB, LC en LD ook inhoudelijk iets vragen, d.w.z. bepaalde vaardigheden en bekwaamheden, vraagt 

dat van een zittend personeelslid ook een inspanningsverplichting en resultaatverplichting om zich op 

basis van de functie te ontwikkelen. Vandaar dat de ontwikkelingslijn voor de leerkracht in de 

huidige (toen) functie is opgenomen. 

 

De promotielijn is ingesteld om docenten in de gelegenheid te stellen zichzelf voor te dragen voor 

promotie bij voldoende formatieruimte. In het kader van de functiemix is die formatieruimte vergroot 

en is er voor de school de verplichting om zich te houden aan voorgeschreven percentages LB, LC en 

LD in relatie tot de totale formatiepot personeel. Jaarlijks wordt de PMR ingelicht over de 

formatieruimte in relatie tot de vereisten in de functiemix. Daarna wordt door het College van 

Bestuur al dan niet besloten een benoemingsprocedure te starten (Fase 0) en wordt de ruimte in het 

kader van de functiemix bekendgemaakt. 

 

= IPB 

(Integraal Personeels 

Beleid) = IPB 
Promotie 
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Leerkracht gaat op basis van de onderstaande criteria na of hij/zij in aanmerking komt voor de 

procedure naar een hogere functie. Wanneer er eenmaal ‘Nee’ is ingevuld, komt men niet in 

aanmerking voor de procedure. 

 

De volgende criteria worden gehanteerd van LB naar LC. De docent: 

 

 besteedt in de nieuwe functie 60% of meer van zijn werktijdfactor aan lesgevende taken. 

 heeft een opleiding op HBO+ niveau gevolgd d.i. 

- 1e graads bevoegd en ben werkzaam in de 2e graads sector 

- 2e graads bevoegd, maar met een specialisme op het gebied van orthopedagogiek,  

 onderwijskunde of gedragsverandering 

- 2e graads bevoegd en cursussen en/of trainingen ter verbetering van vakdidactische of  

 pedagogische vaardigheden/bekwaamheden, vakinhoudelijke bekwaamheid, expertise op het  

 gebied van zorg en ondersteuning 

 draagt, met de extra bevoegdheid/opleiding/training/cursus/werkervaring, bij aan de 

vakontwikkeling en/of schoolontwikkeling op onderwijskundig of pedagogisch vlak (motivatie van 

dit punt is onderdeel van portfolio). 

 werkt meer dan drie jaar op het Willem van Oranje College. 

 

De volgende criteria worden gehanteerd van LB/LC naar LD. De docent: 

 

 besteedt in de nieuwe functie 60% of meer van zijn werktijdfactor aan lesgevende taken. 

 heeft een 1e graads bevoegdheid 

 geeft structureel les in de bovenbouw 

 draagt, met de 1e graads bevoegdheid, bij aan de vakontwikkeling en/of schoolontwikkeling op 

onderwijskundig of pedagogisch vlak (motivatie van dit punt is onderdeel van portfolio). 

 werkt meer dan drie jaar op het Willem van Oranje College. 

 

Docenten die opteren voor LC of LD moeten hierbij nog steeds (gaan) voldoen aan de functie-eisen 

uit de LC- of LD-functiebeschrijving en het bijbehorende competentieprofiel. Voor alle functies geldt 

dat het budget voor de functiemix uitsluitend kan worden toegekend indien het geheel past in de voor 

de school vereiste groeipercentages. 

 

 

4.2.4 Beoordelingsbeleid 

 

Onze ambitie is dat vakmanschap zich ontwikkelt naar meesterschap en dat op alle niveaus 

medewerkers professionals zijn. Onder vakmanschap en meesterschap verstaan we personeel dat 

initiatief neemt en ondernemend gedrag vertoont en verantwoording aflegt aan zichzelf en aan 

relevante betrokkenen. Onder relevante betrokkenen worden verstaan de leerlingen, de 

ouders/verzorgers, de collega’s, de directie en het bestuur. 

 

Onze slogan ‘vakmanschap is meesterschap’ betekent: 

- een bijdrage leveren aan goede prestaties en een brede vorming voor leerlingen. 

- dat docenten in staat zijn verschillen tussen leerlingen adequaat op te pakken. 

- in werk en studie voeding geven aan de uitbouw van een lerende cultuur en daadwerkelijk 

inhoud geven aan de geformuleerde krachtige leeromgeving c.q. ambities. 

- voor personeel en leerlingen actief een bijdrage leveren aan het concreet maken van de 

christelijke doelstelling van de school en zich bewust zijn van hun voorbeeldfunctie. 

- dat we in de werving van personeel aandacht besteden aan de aanname van bevoegd 

personeel en personeel dat de grondslag van de organisatie respecteert en een positieve 

bijdrage levert aan de christelijke identiteit van de organisatie. 
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Onze ambities zijn: 

a. ondernemend onderwijs practiseren 

b. werkdrukbeheersing 

c. opbrengstgericht werken 

d. sturing en herontwerpen van programma’s 

e. collegialiteit en professionaliteit versterken 

 

Om deze ambities te realiseren, moet er ruimte zijn voor de noodzakelijke professionalisering van al 

ons personeel. Dat betekent dat er bij ons allen een lerende houding aanwezig moet zijn, zodanig dat 

professionaliteit zichtbaar wordt in gedrag en resultaten. Middelen om dat te realiseren zijn o.a. 

collegiale consultatie, resultaat ontwikkelingsgesprekken en enquêtes onder leerlingen en 

ouders/verzorgers.  

 

Centraal in ons beoordelingsbeleid staan de gesprekken over resultaat en ontwikkeling en de 

observaties in de klassensituatie. Het ROG (Resultaat OntwikkelingsGesprek) wordt jaarlijks met het 

personeel gehouden aan de hand van een format. 

 

De beoordelingsmomenten zijn wanneer een collega: 

1. In aanmerking komt om van een tijdelijk naar een vast dienstverband te gaan; 

2. Voor een benoeming in een hogere functie opteert; 

3. In aanmerking komt voor ontslag wegen gewichtige reden of ziekte; 

4. Achterblijft in ontwikkeling (deskundigheidsbevordering); 

5. Met behaalde leerlingresultaten beneden de gestelde norm blijft. 

 

 

4.2.5 Taakbeleid 

 

De problematiek van de taakbelasting en van de taakverdeling staat al geruime tijd sterk in de 

belangstelling binnen het onderwijs. Veel docenten ervaren hun taak als te zwaar. 

Naast het verzorgen van hun lessen verrichten docenten veel andere werkzaamheden: 

- deelname aan overleg 

- contacten met ouders 

- leerlingbegeleiding buiten de les 

- surveillances 

- mentoraat 

- het organiseren van en deelnemen aan buiten-les-activiteiten, etc. 

 

Binnen redelijke grenzen (de normjaartaak) behoren deze werkzaamheden ook tot de taak van de 

docent. Elke docent zal dat erkennen. Discussie ontstaat pas bij de vraag wat dan in alle redelijkheid 

gevraagd kan worden en volgens welke criteria de taken over de docenten verdeeld worden. 

 

In de CAO is vastgelegd wat het taakbeleid minimaal behelst. Belangrijkste doelstelling is spreiding 

van de werkzaamheden over het jaar, over de week en over de dag en een zo evenwichtig mogelijke 

taakbelasting van individuele personeelsleden. Bovendien zal het bevoegd gezag bij de inzet van het 

personeel in het bijzonder rekening houden met de arbeidsomstandigheden van bepaalde groepen 

personeelsleden, zoals de personeelsleden in deeltijdbetrekkingen, de pas beginnende en de oudere 

docenten. 
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Normjaartaak 

Een docent in een volledige betrekking wordt geacht 1659 (klok)uren per jaar te werken. Het behoort 

tot de verantwoordelijkheid van de schoolleiding om er voor te waken dat de taakomvang niet te zeer 

afwijkt van de gestelde norm.  

De schoolleiding zal dus inzicht moeten hebben in de tijdsbesteding van een docent, alvorens 

gevraagd wordt een extra taak te vervullen.  

Een docent heeft van alles en nog wat te doen. Dat van alles en nog wat moet helder zijn en qua 

tijdsbesteding inzichtelijk. 

 

Hoeveel tijd besteed wordt is per docent verschillend. Om nu  toch enig inzicht te krijgen in tijd en 

tijdsbesteding, is naast een berekening van de taakomvang ook nodig dat de docent zelf inzicht krijgt 

in z'n tijdsbesteding. Want wanneer er stelselmatig een te grote belastbaarheid in tijd is, dan is dat 

niet goed. Een jaartaakbrief zal inzicht verschaffen in hoe de tijd besteed wordt. Ook zal de 

tijdsbesteding iets kunnen zeggen over hoe je je eigen taken organiseert; een docent moet greep 

krijgen op eigen tijdmanagement. 

 

Concrete vragen die gesteld moeten worden: 

a. Hoe is mijn taak - tijdsverhouding? 

b. Is mijn taakverdeling efficiënt en effectief? 

c. Kan ik bijv. mijn voorbereidingstijd bekorten door meer sectieafspraken te maken? 

 

 

Doelstellingen taakbeleid 

Het taakbeleid zal moeten leiden tot het terugdringen van de werkdruk en het beheersbaar houden 

van de werkdruk. Subdoelen zijn: 

 

1. een evenwichtige verdeling van de taken over de docenten, mede gelet op de taakomvang; 

2. een zo groot mogelijke affiniteit van de docent met de toebedeelde taken; 

3. een takenpakket dat uitvoerbaar is binnen de berekende taakomvang; 

4. het verkrijgen van inzicht in de globale tijdsbesteding per taak door het personeelslid zelf; 

5. het bepalen van prioriteiten i.v.m. het toenemend aantal taken. 

 

 

Taakbeleid 

Taakbeleid is een overkoepelende term voor taakomvangsbeleid, taakverdelingsbeleid, 

taakbelastingsbeleid en belastbaarheidsbeleid. 

 

1. Taakomvangsbeleid omvat de uitgangspunten en keuzes die de school maakt met betrekking tot 

de taakomvang van het instituut. Dus welke taken wil de school uitvoeren met welke inzet van 

formatie. Daarnaast gaat taakomvangsbeleid over de taakomvang van de individuele docent.  

2. Taakverdelingsbeleid beschrijft de wijze waarop de taken, die de school wil uitvoeren, over de 

functionarissen en personen verdeeld worden.  

3. Taakbelastingsbeleid wordt gevormd door de uitgangspunten die de school hanteert en 

maatregelen die de school neemt om de individuele taakbelasting van docenten binnen redelijke 

grenzen te houden. Zij zorgt hierbij o.a. voor zo goed mogelijke randvoorwaarden voor de 

docent. Het betreft hier o.a. het voeren van Arbo-beleid en het zorgen voor leer- en 

hulpmiddelen, het rekening houden met roosterwensen, het bevorderen van een goede 

communicatie met collega's en met schoolleiding. Bovendien streeft de school ernaar, door een 

zo goed mogelijke organisatie van sectie en sector, tot een evenwichtige verdeling te komen 

(taakverdelingsbeleid) en de totale taakomvang binnen redelijke grenzen te houden 

(taakomvangsbeleid). Door een goede planning probeert de school te grote werkpieken zoveel 

mogelijk te voorkomen, hetgeen in ons "bedrijf" helaas niet volledig mogelijk is. 

 

 

 

4. Belastbaarheidsbeleid is gericht op een individuele docent. Iedere docent zal 

verschillend omgaan met zijn of haar functie en takenpakket en met de invulling 
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en beleving daarvan. De door een individuele docent gevoelde taakbelasting (werkdruk) blijkt in 

de praktijk niet zo zeer van de taakomvang af te hangen als wel van persoonlijke factoren, zoals 

tevredenheid met zijn taakinhoud. 

 Daar waar het taakbelastingsbeleid voor een individuele docent niet toereikend blijkt of 

persoonlijke factoren een gevoel van overbelasting veroorzaken, zal per individueel geval een 

ROG-gesprek worden gevoerd en (eventueel met inzet van externe instanties zoals de 

bedrijfsarts) naar oplossingen gezocht worden. 

 

 

4.2.6 Deskundigheidsbevordering 

 

Voor de ontwikkeling van het personeel zal de komende vier jaar gewerkt worden aan: 

a. teamgebonden bij- en nascholing 

b. individuele bij- en nascholing 

c. schoolontwikkeling volgens school aan zet programma. 

 

Bij schoolgebonden nascholing zullen wij ons in de komende vier jaar op het pedagogisch- en 

vakdidactisch terrein richten op: 

a. maatwerk in zorg en onderwijs 

b. activerende didactiek 

c. opbrengstgericht werken 

d. collegiale consultatie en teamleren 

e. ICT 

f. leiding geven 

g. vitaal lesgeven 

 

Een beter toegerust team van personeel is een voorwaarde voor betere resultaten. Ook het 

werkdrukgevoel kan positief beïnvloed worden door grotere beheersing van het vakmanschap. 

 

Om een didactische omslag te maken, blijven we de komende vier jaar inzetten op 

leerarrangementen waarbij we het frontaal klassikaal lesgeven beperken ten gunste van meer actieve 

werkvormen. 

 

Tevens willen we een op de onderwijstaak gerichte ontwikkeling, die de kwaliteit van de docent 

verhoogt. Voorbeeld: door individuele bijscholing en coaching en collegiale consultatie als 

instrumenten in te zetten zal de komende vier jaar gestreefd worden naar kwaliteitsverbetering van 

het lesgeven. 

 

Naast deze vorm van scholing worden per team per jaar teamplannen opgesteld die in projectvorm 

worden voorbereid uitgevoerd en geëvalueerd. 

 

De rol van de leerling 

Wij willen door verschuiving van verantwoordelijkheden van docent naar leerling in het didactische 

veld gaan van onderwijzen naar leren, waardoor er meer ruimte ontstaat voor de zelfstandig lerende 

leerling. Inhoud geven aan actieve didactiek en maatwerk staat centraal. 

 

Onze opvatting over professionalisering 

Deskundigheidsbevordering (nascholing) moet passen bij de schooleigen ontwikkeling. Verandering 

groeit niet alleen van buitenaf maar met name ook van binnenuit. Om die reden kiezen wij voor 

schoolgebonden en werkplekgebonden scholing die daadwerkelijk ten goede komt aan de kwaliteit 

van onderwijs en de leerling. Op die wijze ontstaat samenhang tussen dagelijkse praktijk en 

onderwijsvernieuwing. 

 

Het motief voor de keuze van een deelname aan nascholingsactiviteiten volgt uit het strategieplan 

van de Stichting en het schoolplan. Om de toename in bekwaamheden te ontwikkelen en te 

begeleiden zal de school de komende vier jaar zich gefaseerd professionaliseren om 

de onderwijsontwikkelingsdoelen te realiseren of te verbeteren. 
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Ambitie Indicator Streefdoel Uitgangssituatie 

7. Leiderschap en 
onderwijzen met lef 
(vormgeven aan een 
lerende cultuur) en 
goed HRM-beleid 

Bekwaamheid schoolleiders. Van de schoolleiders voldoet 
90% aan de geldende 
bekwaamheidseisen en alle 
beginnende schoolleiders 
volgen de basisopleiding voor 
schoolleider. 

In 2013 is de bekwaamheid van 
schoolleiders toegenomen ten 
opzichte van de 0-meting in 2011. 

 

Wat de didactiek betreft ligt de nadruk op de ambities in ons strategisch beleidsplan, geformuleerd op 

het strategieveld “Leren”. Onze ambities zijn: 

a) Pedagogisch klimaat en samenwerkend leren. 

b) Uitdagende doelen en effectieve feedback. 

c) Maatwerk in zorg en excellentie (hoogbegaafdheid) en geven vorm aan ambitieuze leercultuur 

waar excellentie en hoogbegaafdheid wordt ondersteund. 

d) Streven naar resultaten boven het landelijk gemiddelde. 

e) Internationalisering en burgerschap. 

 

Ad a - Pedagogisch klimaat en samenwerkend leren 

Onderwijsarrangementen moeten zorgen voor uitdagend onderwijs. Hierbij is de docent de ontwerper 

van het onderwijsleerproces. Een proces van ontwikkelen en verantwoord uitproberen binnen de klas 

en daarbuiten in de echte samenleving. 

 

Met deze ambitie willen we bereiken dat: 

 docenten binnen het vak en team verantwoordelijk zijn voor doorlopende leer- en zorglijnen, 

vastgelegd in een vakwerkplan en lespraktijk. 

 vaksecties en klassen/groepen opereren als werkgemeenschappen met gestelde doelen. 

 leren binnen- en buitenschools kan plaatsvinden. 

 
Ambitie Indicator Streefdoel Uitgangssituatie 

7. Leiderschap en 
onderwijzen met lef 
(vormgeven aan een 
lerende cultuur) en 
goed HRM-beleid 

Samenwerkend leren 80% van de docenten en 
leerlingen geeft een positief 
oordeel over samenwerkend 
leren, coaching en/of 
begeleiding 

In 2015 is > 80% van de 
docenten en van de leerlingen 
tevreden over coaching en/of 
begeleiding. 

  80% van de beginnende 

leraren is in 2015 tevreden 
over de begeleiding (in 2013 is 
dat 60%). 

In 2015 is 80% tevreden, 

uitgangspositie 2010 is 44%. 

   In 2015 heeft 80% van de 
docenten een didactisch repertoire 
opgebouwd dat voldoet aan de 
criteria van de onderwijsinspectie. 

 Bekwaamheid docenten 
didactisch handelen 

Het verruimen en verdiepen 
van het didactisch repertoire 
van 50% van de docenten in 
2013 en van 80% van de 
docenten in 2015 

Registratie vanaf 2012/2013 
middels ROG’s, leerlingenquêtes 
en zo nodig assesments. 
In 2015 heeft 80% van de 
docenten een didactisch repertoire 
opgebouwd dat voldoet aan de 
criteria van de onderwijsinspectie. 

  50% van de leraren is 
geregistreerd en leraren 
onderhouden hun 
bekwaamheden systematisch. 

Registratie kan vanaf 2012, ervan 
uitgaand dat het register er dan is 
en dat er sprake is van goede 
samenwerking met de 
onderwijscoöperatie. 
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Ad b – Uitdagende doelen en effectieve feedback 

Uitdagende doelen zijn doelen die concreet aangeven wat er van leerlingen wordt verwacht en door 

docenten (gezamenlijk) worden geformuleerd en uitgevoerd. Effectieve feedback is feedback die 

controleert of de doelen worden bereikt. Feedback moet tijdig zijn en specifiek gericht zijn op de 

behandelde leerstof of gewenst gedrag. 

 

Met deze ambitie willen we bereiken dat: 

 leerlingen bewust leren en productief, zodat leerlingen onder woorden kunnen brengen 

waarom ze iets leren, waarvoor en waartoe, d.w.z. welke bijdrage zij kunnen leveren aan de 

samenleving of aan anderen. 

 75% van de leerlingen tevreden is over het geboden leerproces. 

 leerlingen zich er van bewust zijn dat iedere keuze een (specifiek) gevolg heeft en kunnen dat 

ook verantwoorden. 

 docenten werken aan het maximaliseren van prestaties van leerlingen en blijk geven van 

opbrengstgericht werken. 

 
Ambitie Indicator Streefdoel Uitgangssituatie 

1. Uitdagende doelen 
en effectieve feedback 

Percentage leerlingen dat 
positieve ervaringen heeft is 
> 75% en leerlingen geven 
het gemiddelde cijfer > 7.0. 

Leerlingen ervaren in de 
lessen/onderwijsactiviteiten 
een uitdaging. 

Leerlingtevredenheidsonderzoek. 

  Leerlingen ervaren in de les en 
bij andere onderwijsactiviteiten 
een positieve en effectieve 
feedback op inhoud en gedrag 

Leerlingtevredenheidsonderzoek 

 

Ad c – Maatwerk in zorg en excellentie (hoogbegaafdheid) 

Aangezien wij uitgaan van het feit dat iedere leerling uniek is en er mag zijn en aangezien we 

talenten willen ontwikkelen, is individuele aandacht voor de leerling een must. Luisteren naar de 

ander in zijn of haar vragen om hulp of uitdaging is een basishouding die door ons beantwoord wordt 

met maatwerk in de klas en in leerstof. 

 

Met deze ambitie willen we bereiken dat: 

 Voor iedere leerling op onze scholen kansen geboden worden om onderwijs te volgen in de 

juiste leerweg met een succesvol resultaat c.q. diploma. 

 Voor de leerling het onderwijsaanbod bestaat uit een basiscurriculum (80%), een verrijkend 

deel (20%) of een remediërend deel (20%). 

 Voor maatwerk digitale leermiddelen met een interactief karakter zullen worden ingezet. 

 We voor leerlingen met een ondersteuningsvraag ontwikkelingsperspectieven zullen 

opstellen. 

 Nieuwe (maar ook oude) onderwijsarrangementen moeten voldoen aan een pedagogisch 

klimaat en pedagogisch handelen dat laat zien dat: 

 regels in de klas en in de school worden nageleefd; 

 ordeverstoringen tijdig worden opgelost; 

 er een effectieve relatie is tussen leerling en docent met wederzijds respect; 

 gedrag en intelligentie van leerlingen met het onderwijsproces en groepsklimaat positief 

bevorderen. 
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Ambitie Indicator Streefdoel Uitgangssituatie 

7. Leiderschap en 
onderwijzen met lef 
(vormgeven aan een 
lerende cultuur) en 
goed HRM-beleid 

Bekwaamheid docenten, 
pedagogisch handelen 
(klassenmanagement) 

In 2013 heeft 60% van de 
docenten het 
klassenmanagement verbeterd 
bij de uitvoering van zowel 
oude als nieuwe 
onderwijsarrangementen. 

Leerlingenquêtes over 
pedagogisch klimaat. 

   In 2015 heeft 80% van de 
docenten een pedagogisch klimaat 
en klassenmanagement dat door 
80% van de leerlingen positief 
wordt gewaardeerd en voldoet 
aan de criteria van de 
onderwijsinspectie. 

 

 

Ad d - Streven naar resultaten boven het landelijk gemiddelde 

Voor het voortgezet onderwijs betekent dat voor de resultaten die te maken hebben met: 

- rendement klas 1-3 en van 4 naar eindexamenklas, het zogenaamde onvertraagd doorstromen. 

- gemiddeld centraal examencijfer. 

- verschil SE en CE kleiner dan 0,5 punt. 

- een zittenblijfpercentage lager dan landelijk gemiddelde. Ons streefpercentage is minder dan 10%. 

- een succespercentage voor repetities en opdrachten c.q. werkstukken etc. van meer  

dan 80%. 

- tevredenheidcijfers boven landelijke en regionale cijfers op individuele onderdelen. 

 
Ambitie Indicator Streefdoel Uitgangssituatie 

2. Resultaten boven 
landelijk gemiddelde 

Gemiddeld eindcijfer CE voor 
ieder vak > landelijk 
gemiddelde. 

De succespercentages van de 
onderdelen: 
- gemiddeld CE-cijfer 
- tevredenheid 
- doorstroom en uitstroom 
boven landelijk gemiddelde. 

 

 Gemiddeld eindcijfer CE voor 

de vakken Nederlands, Engels 
en Wiskunde. 

In 2015 slagen leerlingen met 

een gemiddeld 0,2 punt hogere 
score op het eindexamen voor 
alle vakken dan in 2010. 

Norm: 

VWO van 6.1 naar 6.3 
HAVO van 6.0 naar 6.2 
VMBO T van 6.0 naar 6.2 

 Percentage leerlingen dat 
onvertraagd doorstroomt. 

In 2013, 2014 en 2015 is ons 
rendement gelijk of beter dan 
de landelijk gemiddelde cijfers. 

Norm: 
Zie IDU-gegevens 2011 

 Percentage leerlingen dat 
kiest voor Techniek of N-
profiel / sector. 

HAVO/VWO: tenminste 55% 
van de HAVO/VWO-leerlingen 
kiest in 2015 voor een N-
profiel. 

HAVO/VWO: nu kiest 45% van de 
HAVO/VWO-leerlingen voor een 
N-profiel. 

  VMBO-beroepsgericht: 
tenminste 30% van de 
leerlingen kiest voor 
techniek/N-sector. 

VMBO-beroepsgericht: nu kiest 
23,4% van de leerlingen voor 
techniek/N-sector. 

  VMBO-TL/GL: tenminste 50% 
van de leerlingen kiest NASK. 

VMBO-TL/GL: nu kiest 47% van 
de leerlingen voor NASK. 

 

Ad e - Internationalisering en burgerschap 

Internationalisering is een houding waarbij aandacht is voor andere culturen en volken met hun 

specifieke waarden en problemen en de relatie tussen hun waarden en problemen en ons ethische, 

sociale en economisch handelen, zo gaat burgerschap over grenzen heen. Ook de open economie van 

Nederland en de globalisering van de kenniseconomie vraagt om een internationalisering van ons 

onderwijsaanbod willen leerlingen daarin kunnen participeren. 
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Met deze ambitie willen we bereiken dat leerlingen: 

 verschillen tussen mensen en volken herkennen, waarderen en leren respecteren. 

 een onderwijsaanbod ontvangen dat hen oefent in internationale regels, mogelijkheden en weten 

wat de rol van ethiek is in sociaal en economisch handelen. 

 respect hebben voor seksuele differentiatie. 

 

Aandacht in de deskundigheidsbevordering moet er ook zijn voor het OOP. In hun ondersteunende 

administratieve activiteiten zullen zij adequaat en effectief moeten kunnen werken. Het aanleveren 

van managementondersteunende informatie en het voor kwaliteitscontrole nodige informatie zal up-

to-date en snel beschikbaar moeten zijn (staf). 

 
Ambitie Indicator Streefdoel Uitgangssituatie 

5. Internationalisering 
en burgerschap 

Excursies en internationale 
uitwisselingen 

Iedere leerling op onze school 
wordt in de gelegenheid 
gesteld om eenmaal in zijn of 
haar schoolloopbaan deel te 
nemen aan internationale 
uitwisseling of buitenlandse 
reis. 

 

 Leraren stemmen hun 
leerstofaanbod af op 
internationale thema’s en 
burgerschap 

Alle docenten en vaksecties 
hebben in hun lesprogramma 
en vakwerkplan aantoonbare 
onderdelen als 
internationalisering en 
burgerschap 

In 2015 hebben alle vaksecties in 
hun vakwerkplan expliciet doelen 
en leerstof opgenomen met 
betrekking tot internationalisering 
en burgerschap. 

 Leraren beschrijven in hun 
vakwerkplan de 
internationale thema’s en 
burgerschapsdoelen die ze in 
de lessen nastreven 

  

   20% van de HAVO-scholen werkt 
opbrengstgericht (2009-2010) op 
basis van de inspectiecriteria. 

6. Scholen werken 
systematisch aan het 
maximaliseren van 
prestaties van 
leerlingen, dat wil 
zeggen ze werken 
opbrengstgericht. 

 Scholen die nog niet aan alle 
criteria voldoen, voldoen in 
2015 wel aan meer criteria dan 
in 2011. 

15% van de VWO-scholen werkt 
opbrengstgericht op basis van de 
inspectiecriteria. 

  100% van de leraren werken 
aantoonbaar opbrengstgericht. 

Leraren zijn in 2013 aantoonbaar 
in staat opbrengstgericht te 
werken. 

 

Globaal scholingsplan: 

De komende vier jaar worden de thema’s uit het bestuursakkoord en schoolplan uitgewerkt: 

1. Maatwerk in zorg en excellentie 

2. Opbrengstgericht werken 

3. Internationalisering en burgerschap 

4. Reken- en Taalonderwijs 
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5. Organisatie 
 

 

5.1 Arbeidsverhoudingen 
 

 

5.1.1 Werkgeverschap 

 

Het werkgeverschap ligt bij het College van Bestuur en de Raad van Toezicht. De besturingsfilosofie 

gaat uit van het principe verantwoordelijkheid diep in de organisatie. Daarmee biedt de filosofie 

ruimte aan mensen om in alle verantwoordelijkheid tot hun recht te komen. Hiermee willen we het 

initiatief van een ieder stimuleren. 

 

College van Bestuur 

Het College van Bestuur bestaat uit 2 personen: een voorzitter en een lid. Het College van Bestuur 

vormt het bevoegd gezag en is verantwoordelijk voor de goede gang van zaken en het beleid van de 

gehele stichting. De voorzitter is eindverantwoordelijk. Leden van het College van Bestuur werken 

collegiaal samen en kennen een evenwichtige verdeling van taken en bevoegdheden tussen elkaar. 

 

Het College van Bestuur wordt ondersteund door een bestuurssecretariaat en een stafbureau met 

beleidsondersteunende medewerker(s). 

 

Het College van Bestuur heeft als primaire taak het besturen van de organisatie op basis van de 

landelijk ingevoerde principes van governance in het onderwijs. Deze invulling zal zich laten 

kenmerken door coachend leiderschap, waarbij leidinggevenden worden versterkt in hun 

leidinggevende rol (empowerment) en ruimte wordt gegeven om aan deze rol invulling te geven. Het 

gaat om sturing gericht op het realiseren van een zo goed mogelijke cultuur waarin het onderwijs 

optimaal tot ontwikkeling komt. 

 

De belangrijkste sturingsinstrumenten van het College van Bestuur zijn: 

 identiteit van het onderwijs 

 algemene strategie als kader voor de organisatie 

 onderwijsbeleid, incl. zorg en begeleiding 

 bedrijfsvoeringkaders op het gebied van onder meer financiën, personeel en gebouwen en 

voorzieningen. 

 

Deze sturingsinstrumenten werken als een organisatiebreed kader waardoor leidinggevenden ruimte 

wordt gegeven om binnen de eigen onderdelen invulling te geven aan onderwijs en beleid. 

Tegelijkertijd zorgen de kaders dat deze invulling leidt tot een consistent geheel. 

 

Integraal management 

In de aansturing van de organisatie wordt uitgegaan van integraal management. In essentie betekent 

integraal “allesomvattend” wat aangeeft dat iedere functionaris verantwoordelijk is voor zowel de te 

behalen resultaten of te leveren prestaties als voor de inzet van de toegewezen mensen en middelen om 

die prestaties te realiseren. Met deze integrale aanpak worden prestatieafspraken gemaakt op zowel 

beleidsvelden als bedrijfsvoeringaspecten (voor locatiedirectie) als voor onderwijsresultaten voor 

docenten. 
 

Beleidsvoerend vermogen 

Beleidsvoerend vermogen wordt sterker als op alle niveaus van de organisatie verantwoordelijkheden 

en bevoegdheden worden uitgeoefend, op de plaats waar besluiten moeten worden genomen. Te 

voeren beleid komt tot stand door interactief werken, waarbij de naast hoger gelegen geleding kaders 

biedt aan het te voeren beleid op een lager niveau. Beleid komt tot stand in overleg en dialoog tussen 

de verschillende niveaus. 
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Om het beleid te realiseren, worden de schoolplannen van de locaties afgestemd op het strategisch 

beleid en vormen de schoolplannen van de locaties – geldend voor vier jaar – weer de basis voor de 

locatieresultatenplannen in het voortgezet onderwijs. 

 

In deze plannen worden strategische doelen uit dit plan verder geconcretiseerd en voorzien van 

middelen. Jaarlijks verantwoorden de locatiedirecteuren zich voor de behaalde resultaten, dat gebeurt 

zowel middels een schriftelijke managementrapportage als middels een functioneringsgesprek. Naast 

deze vorm van verticale verantwoording, is er ook een horizontale verantwoording van de resultaten. 

In het VO wordt Vensters voor Verantwoording gebruikt. 

 

 

5.1.2. Organisatiestructuur 

 

De locaties zijn in hun onderwijsbeleid verantwoordelijk voor de behaalde resultaten. De inrichting en 

profilering van het onderwijsaanbod is aan de locaties en spelen in op de ‘couleur locale’. De interne 

organisatie en het onderwijsaanbod worden met name bepaald door de aanwezige populatie en de 

onderwijssoort. 

In de scholen wordt gewerkt in teams onder leiding van een teamleider. De teams werken met 

teamplannen, afgeleid of overgenomen uit de locatieresultatenplannen. 

 

De zorgorganisatie 

De ondersteuningsstructuur of hulpstructuur is beschreven per locatie, d.w.z. dat het 

basisondersteuningsprofiel en de extra zorg is vastgelegd met de daarbij passende functionarissen. Er 

wordt per VO-school een ondersteuningsplan geschreven dat wordt afgestemd met het 

ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband VO. 

Daarnaast voert iedere locatie een kwaliteitsbeleid dat zich richt op de kwaliteit van onderwijs en 

bedrijfsvoering. 

 

De doelstellingen zijn: 

a. kwaliteitsbeleid 

b. goede horizontale verantwoording 

c. doorgaande zorg- en leerlijnen ontwerpen 

d. passend onderwijs 

e. teamorganisatie en vaksectieorganisatie 

 

 

5.1.3 Medezeggenschap 

 

Oude patronen in gedrag versluieren wel eens de werkelijkheid zoals wij die ons wensen. Neem het 

besluitvormingsproces in onze school en de rol van de verschillende gremia. Helder moet zijn wat 

wanneer op welk niveau wordt besproken en besloten. Wat is de plaats van de docent in dat proces? 

In dit stuk willen we de ruimte van de docent schetsen in het besluitvormingsproces. Ook de plaats 

en rol van de (P)MR wordt geschetst. In het tot stand komen van beleid, zeker onderwijskundig 

beleid, dient de docent daadwerkelijk betrokken te zijn. Hoe heeft de school dat georganiseerd? 

 

Na uitvoering van de onderwijstaak met resultaat moet dat resultaat ook verantwoord worden aan 

zowel leerlingen als ouders (horizontale verantwoording) en aan directie en bestuur en inspectie 

(verticale verantwoording). We spreken in dit stuk dan ook van ruimte, richting en rekenschap. 

 

In de uitvoering van onderwijs moeten we oppassen dat denken en doen niet teveel uit elkaar worden 

gehaald. Vroeger werd zwart-wit gesteld dat het denken gebeurde in Zoetermeer en dat het doen 

gebeurde in de klas door de docent. Met het autonoom worden van de school is Zoetermeer meer op 

de achtergrond getreden en zijn de scholen aan zet. 
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Het gevaar bestaat dat er her en der weer nieuwe ‘Zoetermeertjes’ ontstaan en het denken over 

onderwijs en het geven van onderwijs ook in scholen niet bij elkaar wordt gebracht. Er dreigt een 

onbalans te ontstaan tussen beleidmakers en beleiduitvoerders. Ons inziens moeten die twee worden 

samengebracht door de professionals zelf in de schoolorganisatie. 

 

In ons werk is de relatie tussen leerling en docent van essentieel belang. De essentie van ons werk 

ligt in die relatie, ons motto is niet voor niets ‘samen leren, samen leven, samen leren samenleven’. 

Dat samen geldt niet alleen in de relatie docent/leerling, maar ook in de relatie directie/personeel. De 

organisatie (en dat zijn wij met z’n allen) dient te zorgen voor een optimale ondersteuning van het 

primaire proces. Dat er naast dit proces ook vragen beantwoord moeten worden die de continuïteit 

van de organisatie raken, spreekt vanzelf. Maar ook voor dat domein geldt dat er gezamenlijk moet 

worden opgetreden. 

 

Betrokkenheid is één van onze vijf kernwaarden. Betrokkenheid op het werk, op de leerling, op elkaar 

en op de organisatie. Ruimte voor die betrokkenheid moet gewaarborgd zijn. Een professionele 

organisatie vraagt om een professionele cultuur. Daarin moeten de termen ruimte, richting en 

rekenschap inhoud krijgen. Veel van die inhoud is vastgelegd in beleidstukken, maar een accent op 

de rol van de docent daarin is actueel. 

 

 

5.1.4 Kwaliteitsbeleid 

 

We zullen nu ingaan op deze manier van werken en de gevolgen daarvan voor de betrokkenheid. 

In ons werk hanteren we de PDCA-cyclus. Dat doen wij om ons werk beter te maken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Amerikaan W. Edward Deming (1900-1993) is de ontwerper van deze cirkel die tot doel heeft om 

de kwaliteit van beleidsvorming en uitvoering te controleren. 

 

Er zijn verschillende fasen in de beleidscyclus te onderscheiden: 

1. Plan 

2. Do 

3. Check 

4. Act 

 

Plan 

De planningsfase. De doelstellingen worden gedefinieerd. Duidelijk moet worden wat de resultaten 

van het proces moeten zijn. Daarbij is aandacht voor de randvoorwaarden (beschikbaarheid van 

kennis, geld) en de belangen van de organisatie en betrokkenen. 

 

De doelstellingen worden voor onze school deels bepaald door de overheid, deels door onszelf in het 

schoolplan. Ook de resultaten en normen zijn vastgelegd in exameneisen en schoolprestatienormen. 

Hoe we tot die resultaten moeten komen, is het terrein van docenten/professionals met hun 

leidinggevenden. De fase van beleidsvoorbereiding wordt dus ingekaderd door beleidskaders van 

overheid en school en worden in de beleidsvoorbereiding besproken in de teams en vaksecties als het 

gaat om onderwijskundige zaken en zaken die uiteindelijk terecht komen bij de (P)MR. Het MR-

reglement geeft aan wat er daar ter tafel komt. 

 

 

  Plan  Do 

 
 

  Act     Check 

borging 

Verbetering van dienst of product 
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Do 

Het proces wordt uitgevoerd en de resultaten worden gemeten. 

Hier ligt het werkdomein van de directie, docent en OOP. Bij het meten gaat het zowel om de 

resultaten van de leerlingen als het meten van de kwaliteit van de uitvoering. Natuurlijk zijn ook 

zaken als vorming, leerklimaat en sfeer te benoemen als resultaat hoewel ze moeilijker meetbaar 

zijn. 

 

Check 

De bereikte resultaten worden vergeleken met de doelstellingen en gestelde normen. 

Hier ligt het werkdomein van de directie, docent en OOP om te bezien of de doelen worden gehaald. 

Wanneer het gaat om tevredenheid, dan worden ook docenten, ouders en leerlingen geënquêteerd. 

De check is dus belangrijk als we de kwaliteit definiëren als het realiseren van gestelde doelen. Blijft 

de check achterwege, dan is er geen kwaliteitscontrole. 

De directie en docenten leggen aan derden (ouders, MR, leerlingen en directie/inspectie) 

verantwoording af van de check. 

Voor de check gebruiken wij Kwaliteitscholen als meetinstrument. In ons LRP is bij ieder doel een 

instrument van meting vastgelegd. 

 

Act 

Wanneer dat nodig is (als doelstellingen niet worden gehaald), worden acties uitgezet om de 

resultaten te verbeteren. De acties worden wel interventies of herstelplannen genoemd om de doelen 

wel te realiseren. 

 

De directie en docent moeten met een herstelplan komen, daarbij wordt ook gesteld welke risico’s er 

zijn voor een leerling of bepaalde leerlingen of voor de school als geheel. Een goede inschatting van 

de risico’s is belangrijk om weer de volgende fase in te gaan van plan-do-check-act, anders herhaalt 

het proces zich met wellicht hetzelfde onvoldoende resultaat. 

 

Ieder moet na de check dus duidelijk hebben geformuleerd wat het herstelplan is. 

 

Instrumenten om de kwaliteit te volgen 

Op onze school wordt gebruik gemaakt van Kwaliteitscholen, Vensters voor Verantwoording en Magna 

View om de cijfers te genereren en te analyseren. In de klas wordt voor de lesobservaties een 

kijkwijzer gehanteerd. De uitkomsten van de metingen en kijkwijzer worden besproken met de 

betreffende groep of medewerker. 

In Waalwijk is een parttime kwaliteitsmedewerker benoemd die verantwoordelijk is voor de 

gevraagde managementinformatie en cijferanalyses. 

 

 

5.1.5 Organisatiecultuur 

 

Wat is de professionele ruimte van de docent? Hier kort samengevat de ruimte, richting en 

rekenschap van de docent. 

 

Ruimte en richting 

Het domein van de docent is zijn of haar vak en de hem of haar toevertrouwde leerlingen. Dat is geen 

afgesloten domein met dichte grenzen waar het alleenrecht geldt van de docent. Zo wordt het 

vakdomein mede beïnvloed door de vaksectie en het opgestelde vakwerkplan, kerndoelen en 

exameneisen. Zo wordt ook de omgang met leerlingen vastgelegd in de leerlingbegeleiding en hoe 

het team met de leerlingen wenst om te gaan. Dat dit alles plaatsvindt binnen het kader van onze 

visie en missie en onze pedagogische opdracht maakt duidelijk dat de professionele ruimte naar 

inhoud en structuur is ingekaderd. 
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Het team en de vaksectie zijn de plaatsen waar de docent plannen maakt en beleidsvoorbereidend 

bezig kan zijn. Samen met zijn collega’s en de teamleider/vaksectievoorzitter wordt nagegaan waar 

voor de groep leerlingen kansen liggen of knelpunten en hoe die opgelost dienen te worden. Daarbij 

zijn de vaksectie en zorgcoördinator adviserend. Samen zal er gewerkt moeten worden aan de 

verbetering van kwaliteit of het behoud van een gewenst didactisch en pedagogisch klimaat (zie 

Boerwinkel). 

 

De beleidsvoorbereidende taak kan en wordt ook gestimuleerd en geïnitieerd door teamleiders en 

directie. Uiteindelijk zal de besluitvorming op bestuursniveau plaatsvinden, waarna voorgenomen 

besluiten bekrachtigd worden met een positief advies of instemming door (P)MR. Tot zover een korte 

schets van de professionele ruimte. 

 

Er is ook om die reden besloten om te komen tot een professioneel statuut, waarin die betrokkenheid 

vorm kan krijgen. Deze notitie heeft de bedoeling om voor onze school in kaart te brengen hoe 

denken en doen, en hoe “ruimte, richting en rekenschap” georganiseerd zijn. 

 

Beleidsvoorbereiding 

Bij beleidsvorming kun je denken aan het geheel van beleid of aan de fase van ideeënvorming en het 

op de agenda plaatsen van ideeën om vervolgens de beleidsvoorbereidende fase in te gaan. In onze 

school kunnen teams en directie agendapunten onderbouwd op de agenda plaatsen van het team of 

de directievergadering. 

 

In de beleidsvoorbereidende fase is het team en de vaksectie het orgaan waarin beleidsvoorstellen 

met betrekking tot onderwijskundige vormgeving worden besproken en waar ruimte is voor advies 

van collega’s en onderzoek plaatsvindt naar draagvlak. Het team of de vaksectie adviseert de 

locatiedirectie. De beleidsvoorbereidende fase wordt afgerond door een advies van de locatiedirectie 

aan het College van Bestuur in de kerndirectievergadering. 

 

Daarna volgt er een weging van de kwaliteit van de argumenten binnen het College van Bestuur en 

de PMR en volgt in een PMR-vergadering op donderdagmiddag een uitwisseling van de argumenten 

om tot beleidsvaststelling te komen. Met deze activiteiten zijn we in de fase van beleidsvaststelling 

aanbeland. Op dat moment adviseert de personeelsgeleding het College van Bestuur of geeft de 

richting aan met betrekking tot wel of geen instemming of positief advies. 

 

Na de PMR-bespreking op donderdagmiddag volgt een voorgenomen besluit van het College van 

Bestuur dat naar de MR wordt gestuurd. Daar wordt instemming gegeven of positief/negatief advies 

oftewel afronding van besluitvorming middels medezeggenschap. Tot slot wordt het beleid op de 

website gepubliceerd voor personeel en/of leerlingen en hun ouders. 

 

Kortom 

De volgende organen zijn dus betrokken bij de beleidsvorming en de besluitvorming: 

Wat is ieders rol? 

1. Team/sectie Team, sectie, teamleider, sectievoorzitter of directie brengt voorstel in  

 het team of de sectie. Voorstel wordt onderbouwd. Het voorstel wordt  

 besproken, aangevuld of gecorrigeerd. Voorstel of gewijzigd voorstel  

 gaat naar locatiedirecteur. Ook de directie of teamleiders kunnen  

 voorstellen inbrengen. 

2. Locatiedirectie De locatiedirectie bespreekt de gewijzigde voorstellen en brengt het  

 team en de teamleiders op de hoogte van het gewijzigde voorstel.  

 Locatiedirectie brengt voorstel bij de kerndirectie, daarbij kunnen zij  

 de teamleiders om advies vragen en advies van teams meenemen. 

3. Kerndirectie Voorstel en advies van de locatiedirectie worden besproken in de  

 kerndirectievergadering en locatiedirecteuren adviseren het College  

 van Bestuur. 
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4. College van Bestuur Het CvB neemt in of na de kerndirectievergadering een  

 (voorgenomen) besluit en deelt dat de locatiedirecteuren mee. Dit  

 (voorgenomen) besluit gaat naar de (P)MR. 

5. PMR De PMR als personeelsgeleding vergadert ± 7 maal of zoveel als nodig  

 is op donderdagmiddag samen met de centrale directie. In die  

 vergadering worden zaken besproken als in de MR. Op die  

 donderdagmiddag zitten de PMR-leden ook à titre personnel maar met  

 ruggespraak en hebben zij wel contact of contact gehad met  

 hun achterban. De PMR heeft hier de functie van overlegplatform. De  

 PMR-leden zijn verdeeld over de teams en locaties om onderbouwde  

 voorstellen of vragen naar voren te brengen aangaande beleid. 

 Het gaat om beleidszaken. Voor de dagelijkse gang van zaken op de  

 locatie zijn de teamleiders en locatiedirectie aanspreekbaar, dit zijn  

 geen zaken voor de PMR. De PMR vergadert op donderdagmiddag. 

  Docenten, zitting hebbend in de PMR, kunnen ook aldaar voorstellen  

 indienen conform hun taak als PMR-lid. 

6. MR De MR vergadert samen met ouders en leerlingen in de avonduren. In  

 de MR vindt de finale advisering of instemming plaats volgens het MR- 

 reglement. Hier zitten de MR-leden, ook de personeelsgeleding, à titre  

 personnel zonder last of ruggespraak. 

7. CvB/directie Ontvangt instemming of positief advies en er kan tot uitvoering van  

 beleid worden overgegaan. 

 

Na één jaar of indien mogelijk korter, wordt er een check gepleegd om na te gaan hoe het beleid 

heeft gewerkt. De check en act worden weer gepresenteerd aan directie, teams en (P)MR. 

 

In het kader van “Ruimte voor de docent” is destijds aangegeven wat ieders rol en 

verantwoordelijkheid is (zie bijlage). Belangrijk is dat de teams de ruimte pakken om 

beleidsvoorbereidend bezig te zijn. 

 

Bij beleidsvorming kan dus participatie van het personeel plaatsvinden. In de praktijk moeten we de 

tijd in de gaten houden d.w.z. de snelheid van beleidsvorming. Soms moeten algemene maatregelen 

van bestuur snel worden uitgevoerd. Dit kan niet worden vertraagd doordat de teamvergadering te 

weinig plaatsvindt. Sommige wettelijke maatregelen moeten ook gewoon worden uitgevoerd. 

 

Rekenschap 

Apart dient vermeld te worden de gewenste kwaliteit van het werk en de verantwoording daarover. In 

de drie R’s zijn verenigd Ruimte, Richting en Rekenschap. De professionele ruimte is gegeven in de 

vaksectie en teams. De richting is gegeven in missie en visie en kern- en examendoelen, maar ook in 

onze eigen kwaliteitsnormen uit het schoolplan en onze ambities met betrekking tot 

onderwijsvernieuwing: 

1.  Maatwerk in zorg en excellentie 

2.  Kwaliteit doorgaande zorg- en leerlijn 

3.  Opbrengstgericht werken 

4.  Deskundigheid en bekwaamheid 

 

Wanneer we spreken over onderwijsvernieuwing dan bedoelen we dat we inhoud geven aan (één 

van) deze begrippen. Met betrekking tot rendement hebben we normen die extern getoetst worden 

door de Inspectie. 
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Ambitie Indicator Streefdoel Uitgangssituatie 

Krachtige leeromgeving Kwaliteit doorgaande zorg- 
en leerlijn 

In 2014 is de kwaliteit van de 
doorlopende zorg- en leerlijnen 
zodanig verbeterd dat: 
a. 
doorstroomcijfers/rendement 
per vak verbeteren 
b. één of twee doorlopende 
leerlijnen opgenomen is/zijn in 
het vakwerkplan 

In 2015 zijn de meest essentiële 
doorlopende zorg- en leerlijnen 
vastgelegd in het vakwerkplan. 
In 2015 ervaart > 80% van de 
ouders een consistentie in de 
zorg- en/of leerlijn van hun kind 

  In 2013-2014 wordt vanuit de 
effectieve leerlingbespreking 
de leer- en zorglijn per leerling 
aangepast. 

In 2015 moet duidelijk zijn op 
welke wijze er een inhoudelijke 
link is tussen effectieve 
bespreking (signaleren) en 
handelingsplan of aanpassing 
zorg-/leerlijn. 

 

Hoe geeft een docent/directie rekenschap van de kwaliteit van zijn of haar werk en aan 

wie? 

In de praktijk moet verantwoording op alle niveaus in de organisatie plaatsvinden. In de code van 

goed bestuur (good governance) moet duidelijk zijn hoe er in een schoolorganisatie als geheel wordt 

omgegaan met verantwoordelijkheid. In de praktijk van good governance staat de verantwoording 

centraal. Het gaat daarbij om zowel de horizontale verantwoording als de verticale verantwoording. 

Bij horizontale verantwoording richten we ons op leerlingen, ouders/verzorgers en collega’s, bij 

verticale verantwoording op directie, bestuur en inspectie. 

 

Interviews en enquêtes onder leerlingen en het publiceren van de resultaten en het bespreken van de 

resultaten is een taak voor de docent, zodat er op grond daarvan verbeteringen kunnen plaatsvinden. 

Ook collega’s onderling kunnen door een 360° feedback elkaar stimuleren tot verbetering en 

ontwikkeling. Hiermee ligt de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van onderwijs bij een ieder die 

het uitvoert of daarin participeert. 

 
Ambitie Indicator Streefdoel Uitgangssituatie 

4. Horizontale 
verantwoording 

Klachtenregistratie Ingekomen ‘klachten’ worden 
naar tevredenheid van 
betrokken partijen opgelost. 

Telefonistes registreren vanaf 1 
augustus 2012 ‘klachten’ ten 
aanzien van ons functioneren. 
Klachtenregistratie volgens 
wettelijke regels afhandelen. 

 

Dat geldt ook voor directieleden en leden van het college van bestuur. Die laatsten zullen zich bij de 

Raad van Toezicht moeten verantwoorden voor de rol van de school in de regio en de realisatie van 

strategische doelen en kwaliteitsnormen. Zo is het bestuur met betrekking tot rendement en resultaat 

ook verantwoording schuldig aan de Inspectie. De laatste twee voorbeelden zijn vormen van verticale 

verantwoording, namelijk naar de financier die er zeker van wil zijn dat met maatschappelijke 

middelen resultaten worden behaald. Hier is dus sprake van een publieke verantwoording. 

Suggesties, adviezen voor verbeteringen van kwaliteit of op strategisch niveau kunnen dus zowel van 

de externe belanghebbenden (stakeholders) komen als van interne belanghebbenden. 

 

Aan wie we verantwoording moeten afleggen, is duidelijk: leerlingen, ouders, politiek (inspectie), 

bestuur. Waarover wordt geformuleerd in termen van kwaliteit en rendement, zoals afgesproken en 

vastgesteld in de normen. 

 

Een belangrijk kenmerk van het docentschap is de handelingsvrijheid. Als professional moeten we 

rekenschap afleggen van onze handelingsvrijheid. Het zelf kunnen beslissen en handelen, betekent 

dat je ook bepaalde keuzes maakt, hoe je je werk uitvoert en hoe je met leerlingen de resultaten 

behaalt die volgens de normen verlangd worden. De doelstellingen zijn zoveel mogelijk geformuleerd 

in termen van te behalen resultaten, zoals percentage onvertraagde doorstroom, tevredenheid van 

leerlingen, eindexamencijfers en zittenblijfpercentage. 
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Daarnaast hebben we ook uitvoering te geven aan onze missie en visie, onze identiteit en onze 

pedagogische opdracht vormgeven. Ook op dat terrein willen we resultaten behalen zoals het 

zelfstandig leren leren, toepassen van activerende didactiek zodat leerlingen zelfstandig 

verantwoorde keuzes kunnen maken en leerlingen worden uitgedaagd hun talenten te ontplooien. 

 

De handelingsvrijheid houdt ook in dat er ruimte voor de docent aanwezig moet zijn om zijn of haar 

wijze van lesgeven vorm te geven en te veranderen. De docent is dus door zijn handelingsvrijheid 

zelf eigenaar van het onderwijsproces. Daarbij heeft hij te maken met het team en de vaksectie. Ook 

richting team (teamleider) en vaksectie (vaksectieleider) zal de docent uitleg moeten geven over zijn 

werk met de leerlingen. Hier is dus weer een vorm van horizontale verantwoording. In ons motto 

“samen leren, samen leven, samen leren samenleven is het van belang dat we ons samen 

ontwikkelen en verantwoordelijk worden voor de resultaten van onze leerlingen c.q. team en school. 

 

Door het leren van leerlingen en van onszelf centraal te stellen, richten we ons als lerende organisatie 

op haalbare doelen en op de invulling van onze eigen ruimte. Meer ruimte voor de docent is daarmee 

wel degelijk meer doelgericht werken en trots kunnen zijn op je resultaten. 

 

Er vindt dus ook verantwoording plaats voor de eigen ontwikkeling met als richtlijn de wet BIO en de 

eigen taakomschrijving. Zo zijn de geformuleerde competenties uit de wet BIO een richting voor het 

zelf bijhouden van een deskundigheidsdossier. Door middel van de gesprekkencyclus kan de docent 

zich presenteren. Het Actieplan Leerkracht geeft als één criterium voor schaaltoewijzing een 

salarisbeloning scholing aan. De docent kan op grond van criteria met eigen bewijslast zich 

aanmelden voor een sollicitatiegesprek voor een schaalverhoging en zal in 

resultaatontwikkelgesprekken een portfolio presenteren. 

 

Overleg is dus georganiseerd in onderwijsteams en vaksecties. De overlegstructuren, 

teamorganisatie, de gesprekkencyclus met inhoud en de werking daarvan vormen tezamen het 

professioneel statuut. 

 

 

5.2 Arbeidsomstandigheden 
 

 

5.2.1 Klassengrootte en roosters 

 

In overleg met de medezeggenschapsraad zijn er afspraken gemaakt binnen het formatiebeleid over 

de klassengrootte. De afspraken houden in dat het splitsingsgetal voor VMBO-klassen ligt op 26 en 

voor HAVO/VWO op 28. In verband met de bezuinigingen worden jaarlijks met de MR de marges 

besproken, hetgeen soms leidt tot klassengrootte van 28 leerlingen in het VMBO en 30 in 

HAVO/VWO. De komende vier jaar zal in verband met de financiële situatie van de rijksoverheid de 

druk op het splitsingsgetal toenemen. Voor vakken met minder dan 10 leerlingen wordt streaming 

ingesteld, d.w.z. dat leerjaren tezamen onderwijs volgen. 

 

De roosters 

De groei van de school heeft een druk gegeven op lokalen en dus ook het rooster. De komende vier 

jaar zal de beschikbaarheid van lokalen geen probleem zijn. De extra huisvestingsvoorzieningen zijn 

daarvoor verantwoordelijk. Door meer lokalen is er meer ruimte in het rooster ontstaan en is de 

organiseerbaarheid van ons onderwijs verbeterd. Ook de studeerbaarheid is verbeterd, d.w.z. dat 

leerlingen een goede verdeling hebben van de lessen over de week en dat het aantal tussenuren in 

niet-clusterklassen beperkt is tot nagenoeg nihil. 

 

De clustervorming, extra vakken in de bovenbouw, kunnen nog verantwoordelijk zijn voor 

tussenuren. Soms is de beschikbaarheid van een docent een oorzaak voor een niet aansluitend 

rooster. De tevredenheid van zowel leerlingen als docenten hangt nauw samen met het werkritme 

c.q. rooster dat wordt gepresenteerd. Vandaar dat er de komende jaren veel aandacht uit blijft gaan 

naar het rooster. 
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Ook de opvang van leerlingen bij ziekte van docenten is geregeld in de klassen 1 t/m 3. In Wijk en 

Aalburg is er voor de opvang van leerlingen een onderwijsassistent. Goede communicatie richting 

leerlingen en ouders/verzorgers met betrekking tot het rooster is een hoofdprioriteit. Hierbij spelen 

moderne media (social media) een belangrijke rol. 

 

 

5.2.2 Veiligheid en ARBO 

 

Arbeidsomstandigheden hebben direct en indirect invloed op de gezondheid van personeel. 

 

Wat doet de school aan Arbo-beleid? 

Arbo-beleid wordt op het Willem van Oranje College gecoördineerd en gestimuleerd door een BHV’er 

per locatie. Er is een veiligheidsplan vastgesteld met daarin doelen en protocollen die gehanteerd 

worden. Op de locatie zijn preventiemedewerkers aangesteld en is er een risicoinventarisatieplan met 

een plan van aanpak. De BHV’ers (bedrijfshulpverleners) worden jaarlijks geschoold. 

 

Doel: het Willem van Oranje College streeft naar optimale arbeidsomstandigheden waardoor 

veiligheid, gezondheid en welzijn voor zowel leerlingen als personeel zoveel mogelijk worden 

gewaarborgd. 

 

Speciale aandacht is er voor het tegengaan van pesten, waarbij de protocollen volgens voorschrift 

zijn bijgesteld. De tevredenheidsonderzoeken zullen bij leerlingen navraag doen op het verschijnsel 

pesten en de waardering voor de bestrijding daarvan. 

 

Er is per locatie een Veiligheidsplan en een calamiteitenplan/ontruimingsplan aanwezig. Ook is er een 

draaiboek bij overlijden van een personeelslid en/of leerling. Jaarlijks wordt er wel of niet onder 

leiding van de brandweer geoefend op een ontruiming bij een calamiteit. 

 
Ambitie Indicator Streefdoel Uitgangssituatie 

Krachtige leeromgeving Veiligheidsindicator In 2013 beantwoordt ons 
veiligheidsbeleid aan de 
gestelde normen en is het 
veiligheidsgevoel van 
leerlingen en personeel 
zodanig positief dat we boven 
landelijke cijfers presteren. 

De veiligheidsmeting in 2010 
moet in 2014 herhaald worden en 
veiligheid als onderdeel van de 
ouder- en leerlingtevredenheid 
moet altijd positief scoren op 7.0 
of hoger. 
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6. Klachtenregeling 
 

Het Willem van Oranje College wil een veilige school zijn. Een school waar leerlingen en docenten in 

een sfeer van vertrouwen en respect met elkaar omgaan. 

 

Ondanks bovenstaande uitgangspunten kunnen we helaas niet altijd voorkomen dat er wel eens wat 

misgaat. We zijn geen volmaakte mensen. Het gaat hier uiteraard niet om een spijbelende leerling, 

het niet gemaakte huiswerk of het opsteken van een sigaret in de gang. Er kunnen in school situaties 

ontstaan, waarin leerlingen, ouders en docenten zich tot een klachtencommissie willen wenden. 

 

1. Klachten over schoolorganisatorische maatregelen of nalatigheid 

bijvoorbeeld roosters of schoolgebouw. Voor deze zaken neemt u altijd eerst contact op met 

de mentor of teamleider. 

2. Klachten over onheuse bejegening 

bijvoorbeeld toetsing, beoordeling of bestraffing, onjuiste toepassing leerlingenstatuut of 

schoolregels. Voor deze zaken neemt u contact op met docent, mentor of teamleider. 

3. Klachten over ongewenst gedrag op school 

bijvoorbeeld aanhoudende pesterijen, discriminatie en agressie, telefoon-, sms- en 

emailterreur of seksuele intimidatie en seksueel geweld. Voor deze zaken neemt u/neem je 

contact op met de interne vertrouwenspersoon of externe vertrouwenspersoon. 

4. Persoonlijke problemen of problemen in thuissituatie 

bijvoorbeeld eetstoornissen, misbruik, mishandeling. Voor deze zaken kunt u/kun je contact 

opnemen met de mentor, teamleider of schoolmaatschappelijk werker. Zij zullen in overleg 

met betrokkenen afhankelijk van de hulpvraag, op zoek gaan naar verdere hulp bij 

bijvoorbeeld Jeugdzorg. 

 

Wat doet u of doe jij als u/jij merkt dat bij onze school betrokken personen zich niet aan de regels 

houden? 

 

De route 

De eerste mogelijkheid is dat u of jij de klacht bij de mentor/docent meldt. Artikel 1 en/of 2 van de 

procedure worden gevolgd. De mentor of docent is eerste aanspreekpunt voor een klacht. 

De tweede mogelijk is dat u of jij de klacht meldt bij één van de twee interne vertrouwenspersonen 

die per locatie zijn aangesteld. De interne vertrouwenspersonen zijn dan de eerste aanspreekpunten 

voor personen met een klacht. Zij zorgen voor een eerste opvang en begeleiding van de klager. 

Samen wordt besproken en bekeken wat er aan de situatie gedaan kan worden. De interne 

vertrouwenspersoon kan de klager doorverwijzen naar één van de twee externe 

vertrouwenspersonen, uiteraard alleen met toestemming van de klager. 

 

Zijn de klachten niet afdoende behandeld of opgelost, dan kan men in beroep gaan bij de interne 

klachtencommissie of externe klachtencommissie. 
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Een overzicht in tabelvorm: 

 
Klachten over 
schoolorganisatorische 
maatregelen/nalatigheid 
bijvoorbeeld roosters, 
schoolgebouw….. 

Klachten over 
onheuse bejegening 
bijvoorbeeld 
toetsing, 
beoordeling, 
bestraffing 

Klachten over 
ongewenst gedrag op 
school bijvoorbeeld 
pesten, agressie, 
geweld, discriminatie, 
racisme, seksuele 
intimidatie, 
homoseksuele 
intimidatie 

Persoonlijke problemen 
of problemen in 
thuissituatie 
bijvoorbeeld 
depressiviteit, 
eetstoornissen, misbruik, 
mishandeling 

 Docent Interne 
vertrouwenspersoon 

Docent 

Mentor Mentor Externe 
vertrouwenspersoon 

Mentor 

Teamleider Teamleider  Teamleider 

Schoolleiding Schoolleiding  Leerlingbegeleider 

Bestuur Bestuur  Schoolmaatschappelijk werk 

Interne klachtencommissie Interne 
klachtencommissie 

 Hulpverlening: Jeugdzorg, 
AMK 

Externe klachtencommissie Externe 
klachtencommissie 

  

  Externe 
klachtencommissie bij 
strafbare feiten: 
politie/justitie 

 

 

 

Meldplicht seksueel geweld 

Personeel van school, interne vertrouwenspersonen, zullen een klacht van ouders en/of leerlingen 

zorgvuldig behandelen. Bij klachten van ouders en leerlingen over de schoolsituatie, waarbij mogelijk 

sprake is van ontucht, aanranding of een ander zedendelict, is de school verplicht tot het doen van 

aangifte bij de officier van justitie. 

 

Externe klachtencommissie 

De externe vertrouwenspersoon kan de klacht melden bij de stichting KOMM, de regionale 

klachtencommissie Midden-Brabant. Deze stichting kent een onafhankelijke commissie die klachten 

over machtsmisbruik in het onderwijs behandelt. De KOMM onderzoekt de klacht en zal na de partijen 

gehoord te hebben uitspraak doen aan het bevoegd gezag. 

 

Website 

De gehele klachtenprocedure staat op onze website www.het-willem.nl. De volledige 

klachtenprocedure ligt ter inzage bij de schoolleiding. 

 

Adressen 

Namen en adressen van de interne vertrouwenspersonen zijn opgenomen in onze schoolgids. Deze 

schoolgids is tevens opgenomen op onze website www.het-willem.nl. 

 

Adres van de stichting: St. KOMM 

Postbus 32 

5328 ZG  Rossum 

Telefoon: 0418 – 66 39 80 

 

Adres externe vertrouwenspersoon: 

Jeugdgezondheidszorg GGD Hart voor Brabant 

Telefoon: 073 – 64 04 090 

 

 

  

http://www.het-willem.nl/
http://www.het-willem.nl/
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1. Klachtenprocedure intern via mentor/docent/vertrouwenspersoon 

a. Klacht bij persoon in kwestie 

Bij vermeend onjuiste of onzorgvuldige toepassing van het leerlingenstatuut of zich niet houden 

aan de gedragscode of de schoolregels kan degene die het betreft, bezwaar aantekenen bij 

degene die zodanig heeft gehandeld, met het verzoek de handelwijze in overeenstemming te 

brengen met het leerlingenstatuut, gedragscode of schoolregels. 

b. Klacht bij mentor en/of vertrouwenspersoon en/of teamleider 

Wendt de klager zich niet tot de persoon in kwestie of levert dit geen bevredigend resultaat op, 

dan wordt de mentor ingeschakeld of indien noodzakelijk één van de twee interne 

vertrouwenspersonen die per locatie zijn aangesteld, de teamleider, de adjunct directeur of de 

locatiedirecteur. Betreft de klacht een lid van de schoolleiding dan wordt de klacht gedeponeerd 

bij de centrale directie. 

c. Actie 

De ingeschakelde persoon zorgt voor een eerste opvang en begeleiding van de klager en neemt 

vervolgens contact op met degene tegen wie bezwaar is aangetekend om te proberen tot een 

aanvaardbare oplossing te komen. Samen wordt besproken en bekeken wat er aan de situatie 

gedaan kan worden. Degene die een klacht heeft ingediend en degene tegen wie een klacht is 

ingediend, kunnen zich bij de behandeling van een klacht laten bijstaan door een ander of er 

kan mediation plaatsvinden. 

d. Uitspraak 

Binnen vijf achtereenvolgende schooldagen wordt uitspraak gedaan. Deze termijn kan met vijf 

dagen worden verlengd als nader onderzoek nodig is. De indiener van de klacht wordt in dit 

geval daarover ingelicht. 

e. Klachtencommissie 

Wordt de uitspraak naar aanleiding van de klacht als niet afdoende bevonden, dan kan 

betrokkene zich binnen 10 schooldagen na de uitspraak met zijn klacht tot de 

klachtencommissie of interne vertrouwenspersoon wenden (zie 2a). 

 

 

2. Beroep bij de interne klachtencommissie 

a. Samenstelling en benoeming 

De klachtencommissie is samengesteld uit een lid van de schoolleiding, een lid van het 

personeel en een ouder uit de MR. Ieder lid van de klachtencommissie heeft een 

plaatsvervanger. De centrale directie benoemt de leden en de plaatsvervangende leden van de 

klachtencommissie op bindende voordracht van de geleding. De benoeming geldt voor de duur 

van drie jaar. De tussentijdse opvolger in een vacature treedt in de termijn van zijn voorganger. 

De leden en de plaatsvervangende leden zijn eenmaal direct herbenoembaar. De 

klachtencommissie wijst uit zijn midden een voorzitter aan. 

Indien een lid van de klachtencommissie zelf betrokken is bij de klacht, de klager of degene 

tegen wie een klacht is ingediend, zal hij vervangen worden door zijn plaatsvervanger. Een en 

ander ter beoordeling van de voorzitter. 

b. Werkwijze 

De klachtencommissie kan elke klacht betreffende vermeend onjuiste of onzorgvuldige 

toepassing van het leerlingenstatuut, het veronachtzamen van gedragscode of schoolregels, in 

behandeling nemen. 

c. Indienen van een klacht 

Een klacht kan (zowel door één als door meer personen) schriftelijk worden ingediend binnen 10 

schooldagen bij een lid van de klachtencommissie. Degene die is aangeklaagd verneemt altijd 

de klacht, de naam van de klager(s), alsmede alle van belang zijnde gegevens en 

omstandigheden. 
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d. Afhandeling klacht 

De afhandeling van een klacht door de klachtencommissie geschiedt binnen een maand na 

indiening van de klacht. 

De klachtencommissie stelt de klager in gelegenheid de klacht mondeling toe te lichten en stelt 

degene tegen wie de klacht is ingediend in gelegenheid verweer te voeren. Degene die een 

klacht heeft ingediend en degene tegen wie een klacht is ingediend kunnen zich bij behandeling 

van de klacht laten bijstaan door een ander. 

De klachtencommissie kan een klacht niet-ontvankelijk, gegrond, ongegrond of gedeeltelijk 

gegrond verklaren. 

De beraadslagingen van de klachtencommissie zijn geheim. De leden van de klachtencommissie 

zijn verplicht tot geheimhouding van alle zaken die zij in hun hoedanigheid als lid van de 

commissie vernemen. De plicht tot geheimhouding vervalt niet door beëindiging van het 

lidmaatschap van de klachtencommissie noch door beëindiging van de band met de school. 

e. Uitspraak 

De uitspraken van de klachtencommissie komen tot stand met meerderheid van stemmen van 

de voltallige commissie. Blanco stemmen tellen voor het behalen van de meerderheid niet mee. 

Staken de stemmen dan wordt de klacht geacht niet gegrond te zijn. 

De uitspraak van de klachtencommissie geschiedt in de vorm van een advies aan het bevoegd 

gezag. Het bevoegd gezag beslist na zorgvuldige weging van de uitspraak van de 

klachtencommissie. Het bevoegd gezag beslist binnen een maand na ontvangst van de uitspraak 

van de klachtencommissie en doet zijn beslissing schriftelijk toekomen aan degene die een 

klacht heeft ingediend en aan degene tegen wie een klacht is ingediend. 

Het bevoegd gezag doet schriftelijk verslag over de totstandkoming van zijn beslissing aan de 

klachtencommissie. 

f. Eventuele vervolgprocedure (externe klachtenprocedure) 

Biedt de bestaande procedure geen oplossing, of wordt de procedure niet of onzorgvuldig 

uitgevoerd, of acht de klager of beklaagde zich door de interne klachtenprocedure onvoldoende 

gehoord of wenst hij/zij een nader onderzoek, dan kan de klager of beklaagde zich wenden tot 

de externe klachtencommissie of externe vertrouwenspersonen. 

 

 

Werkwijze klachtenregistratie 

 Een schriftelijk ingediende klacht wordt afgehandeld (telefonisch, schriftelijk of d.m.v. een 

persoonlijk gesprek). 

 De klacht wordt geregistreerd op het daarvoor ontworpen klachtenregistratieformulier. 

 Alle ingekomen schriftelijke klachten worden geregistreerd op het jaaroverzicht 

klachtenregistratie. Deze registratie vindt plaats per kalender jaar. 

 Door de kerndirectie is besloten dat evaluatie 1 x per jaar per locatie zal plaatsvinden, te 

weten in de maand januari. 
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7. Sponsorbeleid 
 

Om het sponsorbeleid op school op een verantwoorde manier vorm te geven, heeft het Willem van 

Oranje College sponsorbeleid geformuleerd. Dit beleid geeft aan of de school wel of geen sponsoring 

wenst en zo ja onder welke condities dat dan kan plaatsvinden. 

 

 

7.1 Wat verstaan we onder sponsoring? 
 

Bij sponsoring gaat het om geld, goederen of diensten die een sponsor verstrekt aan een bevoegd 

gezag, directie, leraren, niet-onderwijzend personeel of leerlingen, waarvoor de sponsor een 

tegenprestatie verlangt waarmee leerlingen en of ouders in schoolverband worden geconfronteerd. 

Schenkingen vallen dus niet onder het begrip sponsoring. 

 

Ook het Willem van Oranje college zou om financiële redenen en om redenen van goede contacten 

met de branches en bedrijfsleven over kunnen gaan op sponsoring. Het op gang brengen van een 

derde geldstroom (naast die van de overheid en ouders) biedt de mogelijkheid om iets extra's te 

doen voor school en leerlingen. 

 

Wij als school staan niet afwijzend tegenover sponsoring mits dat gebonden is aan een aantal regels. 

Deze beleidsnotitie is er juist voor om die regels helder te krijgen. Wij kiezen voor sponsoring daar 

waar dat extra' s leidt tot kwaliteitsverbetering, van ons onderwijs. Per project zal bepaald moeten 

worden wat we onder die kwaliteitsverbetering verstaan en wat we vastgelegd in een convenant niet 

wensen. 

 

Om op een verantwoorde wijze en zorgvuldige manier met sponsoring om te gaan wordt hier een 

sponsorbeleid geformuleerd dat kan leiden tot convenanten met sponsoren. Daarbij geldt dat school 

en sponsor de uitgangspunten neergelegd in het beleid en opgenomen in de convenanten hanteren 

en operationaliseren. 

 

 

7.2 Uitgangspunten 
 

Uitgangspunten die ten grondslag liggen aan ons beleid en in het convenant terug moeten komen en 

door alle convenantpartners moeten worden onderschreven zijn: 

1. Sponsoring moet verenigbaar zijn met de pedagogische en onderwijskundige taak en doelstelling 

van de school. Er mag geen schade worden berokkend aan de geestelijke en/of lichamelijke 

gesteldheid van leerlingen. Sponsoring moet in overeenstemming zijn met de identiteit, goede 

smaak en fatsoenregels van de school, zoals zijn neergelegd in school regels en leerlingenstatuut. 

2. Sponsoring mag niet de grondslag en doelstelling, de geloofwaardigheid, de betrouwbaarheid en 

de onafhankelijkheid van het onderwijs en de daarbij betrokkenen in gevaar brengen. 

3. Sponsoring mag niet de onderwijsinhoud en/of continuïteit van het onderwijs beïnvloeden, dan 

wel in strijd zijn met het onderwijsaanbod en de kwalitatieve eisen die de school aan het 

onderwijs stelt. Het primaire onderwijsproces mag niet afhankelijk zijn of worden van 

sponsormiddelen.  
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7.3 Grenzen aan sponsoring 
 

Welke tegenprestaties zijn voor het Willem van Oranje College wel of niet acceptabel? 

1. Bij sponsoring met het oog op bouw; inrichting en exploitatie van de school mag in geen geval 

bemoeienis van de sponsor ontstaan met de onderwijs inhoud of de organisatie van het onderwijs 

of met de bouwen exploitatie zelf. 

2. Het wegvallen van sponsorgelden mag niet de continuïteit van het onderwijs in gevaar brengen 

met andere woorden: het wegvallen van gelden mag er niet toe leiden dat er geen regulier 

onderwijs meer gegeven kan worden. 

3. In lesmaterialen en leermiddelen mag geen (impliciete of expliciete) reclame voorkomen. Ook 

mag er geen sprake zijn van onvolledige of eenzijdige informatie. Op de les- en leer materialen 

zijn de criteria voor methodekeuze van toepassing. 

4. Bij de aanschaf van computerapparatuur mag geen sprake zijn van een verplichte afname van 

software bij de sponsor of van een verbod op het gebruik van software van een ander bedrijf dan 

dat van de sponsor. 

5. Reclame die gericht is op leerlingen mag niet stimuleren tot ongezonde of gevaarlijke activiteiten 

en mag de leerlingen niet aanmoedigen om ouders te stimuleren producten of diensten van de 

sponsor af te nemen. Reclame mag ook niet discriminerende of anti-godsdienstige tendensen 

uitstralen.  

6. Actieve reclame die gericht is op leerlingen wordt niet toegestaan bijv. promotieteams. Passieve 

vormen van reclame (posters e.d.) mag, maar mag niet tot activiteiten aanmoedigen die niet 

passen binnen de identiteit van de school. 

7. Sponsoring van cateringactiviteiten mag niet van invloed zijn op de tijdsindeling van de school en 

dient plaats te vinden binnen door de directie vastgesteld assortiment (bijvoorbeeld het onnodig 

verlengen van de pauze of uitbreiding van assortiment ter verhoging van de consumptie). 

 

 

7.4 Vormen van sponsoring 
 

Welke vormen accepteren wij wel en welke niet? 

1. Gesponsorde lesmaterialen 

Bedrijven en organisaties bieden scholen lesmaterialen aan, zoals lesboekjes, video’s, folders, 

posters en spellen. Er moet overduidelijk sprake zijn van een aanvulling op bestaand lesmateriaal 

waardoor daadwerkelijk de kwaliteit van ons onderwijs wordt verhoogd. Tevens wordt nagegaan 

of er geen sprake is van actieve reclame. Terughoudend beleid op dit terrein is geboden. 

2. Advertenties 

Onze school biedt de mogelijkheid om te adverteren in de schoolkrant en informatief, 

fotojaarboek om de kosten van dergelijke uitgaven te beperken. Advertenties dienen gescreend te 

worden volgens de in dit beleid genoemde regels. De kwaliteit van ons product kan verhoogd 

worden door meer financiële armslag. 

3. Uitdelen van producten 

Onze school is geen doorgeefluik voor producten of om ouders producten uit te laten proberen. 

Deze vorm van sponsoring heeft niets te maken met de verbetering van de kwaliteit van 

onderwijs. 

4. Sponsoring van activiteiten 

Voor de organisatie van diploma-uitreiking, jubilea, sportdagen kan sponsoring een bijdrage 

leveren in de kosten en in de verhoging van de kwaliteit. Ook de aanbieding van schoolreizen die 

passend zijn binnen het lesprogramma en die de kwaliteit van onze lessen verhoogd kunnen 

geaccepteerd worden. 

5. Sponsoring van gebouw, inrichting of computerapparatuur 

Ook hiervoor geldt dat een bijdrage in de kosten bij nieuwbouw en inrichting of 

computerapparatuur geaccepteerd kunnen worden als dat binnen de hier gestelde regels past. 

6. Sponsoring van cateringactiviteiten 

Ook op dit punt is sponsoring binnen de regels toegestaan. Daarbij geldt wel dat dit binnen de 

reguliere catering moet vallen en niet plaatsvindt tijdens schoolavonden. 

 



 

63 
Schoolplan Waalwijk 8 oktober 2013 

 

7.5 Verantwoordelijkheid 
 

Het bevoegd gezag is ten allen tijde verantwoordelijk voor hetgeen binnen het verband 

schoolorganisatie plaatsvindt. Om die verantwoordelijkheid waar te maken geldt dat 

sponsorovereenkomsten altijd de goedkeuring moeten hebben van de centrale directie. 

 

 

7.6 De medezeggenschapsraad 
 

Als het over sponsoring gaat heeft de MR instemmingsrecht. De aanpassing van het 

medezeggenschapsreglement in 1997 stelt dat ouder/leerlingdeel van de MR moet instemmen met 

sponsoring als daaruit voor de school verplichtingen voortvloeien waarmee leerlingen worden 

geconfronteerd. 

Het onderhavig sponsorbeleid is met instemming van de MR vastgelegd en daarmee is een kader 

gecreëerd waarbinnen de centrale directie dient te handelen.  

Daarnaast heeft de centrale directie m.b.t. eventuele gevolgen van het sponsorbeleid, de instemming 

gevraagd van het personeeldeel van de MR. 

 

 

7.7 Overige zaken met betrekking tot sponsoring 
 

In de toekomst zullen we in de schoolgids aandacht besteden aan het sponsorbeleid dat de school 

voert. Het sponsorbeleid wordt onderdeel van het schoolplan. 

Met betrekking tot klachten op het terrein van sponsoring geldt dat ouders en leerlingen die klachten 

met de directie kunnen bespreken. Het gaat hier met name om de mogelijke uitingsvormen van 

sponsoring of het niet akkoord gaan met de wederprestatie die aan sponsoring verbonden is. 

Klachten die niet naar tevredenheid door school zijn behandeld kunnen alsnog bij de 

klachtencommissie van de school worden ingediend.  

 

 


